
Ceny i inflacja 

Ceny i poziom cen 

Poziom cen 

Ceny mają ogromne znaczenie w makroekonomii, podobnie jak w mikroekonomii. Jednak w 

mikroekonomii bardziej interesują nas ceny poszczególnych towarów i usług i takie ceny rzadko są 

ważne dla gospodarki jako całości, chociaż są wyjątki (na przykład cena ropy). W makroekonomii 

bardziej interesuje nas, w jaki sposób ceny zmieniają się średnio. Określamy cenę poziom jako średnia 

ważona kilku różnych cen. Jeśli p1 to cena benzyny, a p2 to cena ropy, to 10p1 + p2 to poziom cen. Jest 

to średnia ważona dwóch cen o wadze 10 i 1. Zwykle poziom cen jest określany na podstawie wielu 

innych cen. Powodem stosowania różnych wag jest to, że niektóre ceny są ważniejsze niż inne dla 

gospodarki. Na przykład cena benzyny jest znacznie ważniejsza niż cena spinaczy do papieru. Stosując 

różne wagi, dopuszczamy, aby zmiany niektórych cen miały większy wpływ na poziom cen niż zmiany 

innych cen. Dokładnie, które ceny są uwzględnione w poziomie cen i jakie niosą wagi mogą się różnić. 

Różne wybory prowadzą do różnych miar poziomu cen. Aby zwizualizować ceny i wagi, które są 

uwzględnione, używamy pojęcia „koszyka” towarów i usług. Możemy na przykład utworzyć koszyk, 

który zawiera wszystkie towary sprzedawane przez dany sklep w danym dniu. Cena tego koszyka jest 

wówczas poziomem cen - będzie to średnia ważona cen towarów sprzedawanych tego dnia, a wagi 

będą równe liczbie każdego sprzedanego towaru. Być może kosz zawiera 100 litrów zwykłego mleka, 

ale tylko jedno mrożone ciasto. Cena zwykłego mleka będzie miała wówczas wagę 100, podczas gdy 

cena mrożonego ciasta będzie miała wagę 1. Zmiany ceny mleka będą wówczas miały większy wpływ 

na poziom cen niż zmiany ceny mrożonego ciasta. Uwaga: w makroekonomii często stosuje się termin 

„ceny” lub „cena” jako skrót od poziomu cen. Wyrażenie „wzrost cen” należy interpretować jako 

„wzrost cen” - nie oznacza to, że wszystkie ceny wzrosną. 

Poziom cen i czas 

Rzadko interesuje nas wartość poziomu cen w danym momencie. Interesuje nas procentowa zmiana 

poziomu cen między dwoma punktami w czasie. Obliczamy zmianę procentową, tworząc najpierw 

koszyk towarów i usług. W regularnych odstępach czasu (zwykle raz w miesiącu pierwszego dnia 

miesiąca) mierzymy wszystkie ceny zawartości koszyka (zazwyczaj jako średnia rynku) i obliczamy 

poziom cen. W ten sposób otrzymamy szereg czasowy poziomów cen - jedna wartość na każdy miesiąc. 

Korzystając z tych szeregów czasowych, możemy zbadać, jak zmienia się poziom cen w czasie. Jeśli 

wszystkie ceny wzrosną o 2% w ciągu jednego miesiąca, poziom cen wzrośnie o dokładnie 2%. Jeśli 

jedna z cen wzrośnie o 2%, podczas gdy pozostałe ceny pozostaną niezmienione, poziom cen wzrośnie, 

ale o znacznie mniej niż 2%. Dokładnie, ile by to wzrosło, zależałoby od wagi zmienionej ceny. Wyobraź 

sobie, że stworzyliśmy konkretny koszyk towarów i usług. Poziom ceny obliczamy w czterech różnych 

punktach czasowych w 2008 r. Bez zmiany zawartości koszyka (wagi nie ulegają zmianie). 

Indeks cen 

Ponieważ interesuje nas tylko procentowa zmiana poziomu ceny, a nie konkretna wartość, możemy 

podzielić każdy poziom ceny przez daną stałą, aby łatwiej było sobie z nimi poradzić. Kiedy dzielimy 

serię poziomów cen przez stałą, co kończy się tak zwanym szeregiem czasowym indeksów cen. Stosując 

ten sam koszyk jak powyżej, dzieląc całą serię przez 607,70, otrzymujemy następujące serie czasowe 

indeksów cen: 

Punkt w czasie  : 1 stycznia 2018  : 1 lutego 2018  : 1 marca 2018  : 1 kwietnia 2018 

Indeks cenowy : 100  : 102,68  : 103,42  : 103,42 



Powodem wyboru 607,70 jest to, że chcemy, aby indeks był równy 100 dla pierwszego punktu w czasie. 

Zaletą posiadania indeksu rozpoczynającego się od 100 jest to, że uzyskamy wyraźniejszy obraz 

ewolucji cen. Możemy na przykład natychmiast stwierdzić, że ceny wzrosły średnio o 2,68% w styczniu 

i o 3,42% w okresie trzech miesięcy od stycznia do marca. Należy pamiętać, że zmiana procentowa 

pierwotnego poziomu ceny i zmiana procentowa wskaźnika cen jest taka sama. Zmiana procentowa 

nie będzie zależeć od tego, który moment wybieramy jako naszą „bazę” (nadając indeksowi ceny 

wartość 100). Przy zastosowaniu wskaźnika cen zmiana procentowa w styczniu wynosi (62400 - 60770) 

/ 60770 = 2,68%, co jest dokładnie takie samo jak zmiana procentowa wskaźnika cen. 

Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych, CPI 

CPI jest indeksem cenowym określonego koszyka zwanego koszykiem CPI. Koszyk CPI zawiera w 

zasadzie wszystkie towary i usługi konsumowane w kraju - żywność, gaz, lekarstwa, fryzury, transport, 

wynajem domu i tak dalej. Skład koszyka CPI jest determinowany wartością tego, co jest konsumowane 

w kraju - im większa wartość całkowitego spożycia towaru lub usługi, tym większa waga w koszyku. Na 

przykład, jeśli wydamy dwa razy więcej na jabłka niż na gruszki, jabłka będą miały dwukrotnie większą 

wagę w koszu. Dokładne szczegóły dotyczące składu koszyka i sposobu obliczania CPI są 

skomplikowane i różnią się nieco w poszczególnych krajach. 

Problemy z CPI 

Aby zilustrować problemy związane z obliczaniem CPI, rozważamy odtwarzacze MP3. Jeśli mierzysz 

średnią cenę odtwarzaczy MP3 w dwóch punktach czasowych, powiedzmy w odstępie jednego roku, 

może się okazać, że średnia cena nie uległa zmianie. To jednak nie koniec, ponieważ produkty na rynku 

ulegną zmianie. Zazwyczaj produkty z późniejszego pomiaru są bardziej zaawansowane niż produkty z 

pierwszego pomiaru. Gdyby porównać ceny odtwarzaczy MP3 o tej samej wydajności, 

prawdopodobnie okazałoby się, że ceny spadły. Bez uwzględnienia zmian w wydajności i jakości zwykle 

przeszacujesz wzrost indeksu cen. 

Inflacja 

Definicja 

Inflacja między dwoma punktami w czasie jest definiowana jako procentowy wzrost wskaźnika cen 

między tymi dwoma punktami w czasie. 

Komentarze: 

• Indeks cen jest obliczany w określonym momencie, przy inflacji w danym okresie, zwykle jednego 

roku 

• Inflację można równie dobrze zdefiniować jako procentową zmianę poziomu cen. 

• Inflacja jest niezależna od tego, którego roku używamy jako roku bazowego dla naszego wskaźnika 

cen. 

• Często słyszysz, że inflacja jest „procentową zmianą cen”, ale pamiętaj, że „ceny” są wówczas skrótem 

do poziomu cen. 

• Ponieważ poziom cen można zdefiniować na wiele różnych sposobów (przy użyciu różnych towarów 

i różnych wag w koszyku), inflację można zdefiniować na wiele różnych sposobów. 

• Jeśli wskaźnik cen spada między dwoma punktami w czasie, mówimy, że inflacja jest ujemna lub że 

mamy deflację. 



Inflacja w Niemczech 

Po uzyskaniu miesięcznych danych o wskaźniku cen możemy obliczyć inflację. W większości krajów 

procentowa zmiana wskaźnika cen w ciągu jednego miesiąca jest niewielka. Dlatego bardziej 

powszechne jest obliczanie inflacji co miesiąc na podstawie całego roku. Na przykład w dniu 1 stycznia 

2010 r. Inflacja jest obliczana jako procentowa zmiana wskaźnika cen między 1 stycznia 2010 r. A 1 

stycznia 2010 r. W dniu 1 lutego 2010 r. Inflacja jest obliczana jako procentowa zmiana wskaźnika cen 

między 1 lutego 2010 r. A 1 lutego 2010 r. 2010 i tak dalej. 

Cztery aspekty są interesujące, gdy spojrzymy na dane o inflacji dla Szwecji 

• W XIX wieku, kiedy Szwecja była głównie społeczeństwem rolniczym, deflacja była tak powszechna 

jak inflacja. 

• „Skoki” w latach 1918–1922 rozpoczęły się boomem spekulacyjnym tuż pod koniec I wojny 

światowej, po którym nastąpiła głęboka depresja. 

• W okresie od końca II wojny światowej 1945 r. do kryzysu gospodarczego lat 90. Szwecja utrzymywała 

stałą inflację bez okresów deflacji. Inflacja była szczególnie wysoka w latach 70. i 80. 

• Od 1992 r. Szwecja ma niską i względnie stałą stopę inflacji przy regularnych okresach deflacji. 

Głównym powodem niskiej inflacji w Szwecji, podobnie jak w większości krajów OECD, jest 

priorytetowe traktowanie walki z inflacją. Szwecja ma obecnie cel inflacyjny, którego celem jest 

utrzymanie inflacji na poziomie od 1% do 3%. 



Kurs wymiany 

Definicja 

Kurs wymiany jest definiowany jako cena jednej jednostki waluty w odniesieniu do innej waluty. Jeśli 

jedno euro kosztuje 1,5 USD, wówczas 1 USD kosztuje 1 / 1,5 = 0,667 euro. Jeśli kurs wymiany jest 

wyrażony w euro (na przykład 1,5 USD / euro), wówczas euro nazywane jest walutą bazową lub walutą 

jednostkową. W większości krajów kurs walutowy jest wyrażany przy użyciu waluty obcej jako waluty 

bazowej. Na przykład w Danii kurs USD byłby wyrażony jako 4,8 duńskiej korony (DKK) za USD, podczas 

gdy w Stanach Zjednoczonych ten sam kurs walutowy byłby wyrażony jako 0,208 USD / DKK (lub 20,8 

USD / 100DKK). Ten sposób określania kursu wymiany nazywa się metodą bezpośrednią, ponieważ 

można od razu dowiedzieć się, ile trzeba zapłacić za jedną jednostkę waluty obcej. W niektórych krajach 

kurs walutowy jest wyrażany przy użyciu waluty krajowej jako waluty bazowej. Na przykład w Wielkiej 

Brytanii duński kurs wymiany byłby wyrażony jako 9,2 DKK / GBP. Dlatego musisz odwrócić kurs 

wymiany, jeśli chcesz dowiedzieć się, ile kosztuje jedna jednostka waluty obcej w Wielkiej Brytanii. Ta 

metoda nazywana jest pośrednią metodą określania kursu walutowego, a notacja jest czasami 

nazywana notacją brytyjską. 

Systemy kursów walutowych 

Różne kraje mają różne systemy kursów walutowych. Najważniejszą cechą systemu kursów 

walutowych jest stopień, w jakim kraj stara się kontrolować kurs walutowy. 

• Kraj może mieć całkowicie elastyczny kurs wymiany. Kurs walutowy jest następnie określany 

wyłącznie na podstawie podaży i popytu na wolnym rynku bez interwencji rządu lub banku 

centralnego. 

• Kraj może mieć całkowicie stały kurs wymiany, ustalając kurs wymiany na inną walutę lub średnio na 

kilka walut. Kraj może na przykład zdecydować, że jedna jednostka jego waluty zostanie wymieniona 

na dokładnie 0,2 euro. Jedno euro będzie wówczas kosztować 5 waluty krajowej. 

• W danym kraju może również istnieć system kursów wymiany między tymi dwoma skrajnościami, 

zwany „zarządzanym zmiennym”. W tym systemie bank centralny interweniuje tylko w szczególnych 

okolicznościach, gdy chce wpłynąć na kurs wymiany walut w taki czy inny sposób. 

• Kraj może być również częścią unii walutowej, w której wszystkie kraje w tej unii mają tę samą walutę. 

Wówczas nie ma kursu wymiany między krajami związkowymi. Związek musi sam wybrać system 

kursów walutowych w stosunku do innych walut. Największa unia walutowa to UGW, Europejska Unia 

Walutowa z walutą euro. Euro jest elastyczne wobec innych walut (z wyjątkiem tych, które są 

powiązane z euro). 

Najczęstszym systemem kursów walutowych w świecie zachodnim w poprzednim stuleciu był system 

kursów stałych. Do lat 30. XX wieku większość walut była ustalana według ceny złota (standard złota). 

Po II wojnie światowej powstał nowy system, tak zwany system Bretton Woods, w którym każda waluta 

w systemie była powiązana z dolarem amerykańskim (USD). Po upadku tego systemu w latach 70. wiele 

walut, na przykład USD, było elastycznych. 

Zmiany kursu walutowego 

Załóżmy, że Stany Zjednoczone są naszym krajem ojczystym i że obecny kurs euro w notacji 

bezpośredniej wynosi SD = 1,5 (euro / USD). W notacji pośredniej SI = 0,667 (USD / euro). Jeśli euro 

stanie się bardziej drogie w stosunku do USD mówimy, że USD stracił na wartości w stosunku do euro 

(stracił na wartości). Oznacza to, że SD wzrosło (to znaczy SD = 1,6) i że SI spadł (do 0,625). Jeśli euro 



stanie się tańsze, mówimy, że dolar umocnił się w stosunku do euro. W takim przypadku SD spadnie, a 

SI wzrośnie. Oczywiście, kiedy USD traci na wartości wobec euro, euro zyskuje na wartości wobec USD. 

Zapamiętaj: 

Waluta obca jest droższa - waluta krajowa straciła na wartości 

Waluta obca jest tańsza - krajowa waluta zyskała na wartości 

Należy również pamiętać, że gdy waluta traci na wartości, S wzrośnie, jeśli użyjemy notacji 

bezpośredniej, i zmniejszy się, jeśli użyjemy notacji pośredniej. 

Jeśli w danym kraju obowiązuje stały kurs wymiany (np. w stosunku do konkretnej waluty), rząd lub 

bank centralny może zmienić ten stały kurs walutowy. Załóżmy, że Hongkong jest naszym krajem 

ojczystym i że dolar hongkoński (HKD) jest ustalony względem USD po kursie wymiany 7,8 HKD / USD 

(notacja bezpośrednia). Jeśli bank centralny w Hongkongu zmieni kurs na 8,2 HKD / USD, spowoduje 

to, że obca waluta będzie droższa, a HKD tańszy. W tym przypadku mówimy, że HKD zostało 

zdewaluowane. Jeśli jednak kurs wymiany zostanie zmieniony na 8,6 HKD / USD, mówimy, że HKD 

został przeszacowany. 

 Efektywny kurs walutowy 

Załóżmy, że interesuje nas zewnętrzna konkurencyjność kraju, powiedzmy Japonia. Aby to zrobić, 

możemy spojrzeć na ewolucję konkretnego kursu walutowego, powiedzmy kurs wymiany między 

jenem japońskim (JPY) a USD. Problem z tym pomysłem polega na tym, że ten kurs walutowy będzie 

odzwierciedlał zewnętrzną konkurencyjność i wydarzenia w USA tak samo jak w Japonii. Jeśli chcemy 

izolować Japonię bez uwzględnienia wydarzeń w innych krajach, zamiast tego patrzymy na efektywny 

kurs walutowy. Efektywny kurs wymiany to cena koszyka walut, w którym każda waluta jest ważona w 

zależności od jej znaczenia dla kraju. Taki poziom ceny jest następnie dzielony przez stałą, tak że jego 

wartość wynosi dokładnie 100 w danym momencie. Jeśli na przykład indeks cen wynosi 110 rok po 

roku bazowym, wówczas waluta traci na wartości średnio o 10% w stosunku do innych walut w tym 

roku. 



Produkt krajowy brutto 

Definicja 

Być może najważniejszym pojęciem w makroekonomii jest produkt krajowy brutto (PKB): 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest definiowany jako wartość rynkowa wszystkich gotowych towarów 

i usług wyprodukowanych w danym kraju przez określony czas 

Pamiętaj, że uwzględniamy tylko gotowe produkty i usługi - czyli wszystko, co jest sprzedawane 

bezpośrednio konsumentowi. Energia elektryczna sprzedawana do huty nie jest uwzględniona, 

podczas gdy cała energia elektryczna  sprzedawana bezpośrednio  do konsumentów jest wliczona. 

Powodem jest po prostu to, że chcemy uniknąć „podwójnego liczenia”. Rozważmy na przykład 

produkcję samochodów. Producenci samochodów mają części produkowane przez inne firmy, które z 

kolei mają części dostarczane przez inne firmy i tak dalej. Gdybyśmy policzyli wartość wszystkiego, co 

produkuje firma, wówczas większość części samochodu byłaby policzona kilka razy. Dlatego do 

obliczenia PKB wykorzystuje się tylko wartość gotowego samochodu. Należy jednak pamiętać, że jeśli 

firma kupi robota, którego używa do produkcji samochodów, ten robot jest liczony (jeśli jest 

produkowany w tym samym kraju). Producent samochodów jest wówczas „konsumentem końcowym” 

robota - nie dodaje się do niego żadnej wartości i nie jest on odsprzedawany innej firmie. 

Realny PKB 

Aby móc dokonać rozsądnych porównań PKB w czasie, musimy dostosować się do inflacji. Na przykład, 

jeśli ceny zostaną podwojone w ciągu jednego roku, PKB podwoi się, nawet jeśli dokładnie te same 

towary i usługi są produkowane jak rok wcześniej. Aby wyeliminować wpływ inflacji, dzielimy PKB przez 

wskaźnik cen i definiujemy realny PKB jako PKB podzielony przez wskaźnik cen. Rzadko stosuje się CPI 

do budowy realnego PKB. Powodem jest to, że CPI mierzy zmiany cen dóbr konsumpcyjnych, podczas 

gdy PKB obejmuje dobra inwestycyjne, a także dobra konsumpcyjne. Zamiast tego często stosuje się 

deflator PKB jako wskaźnik cen. Deflator PKB mierzy ewolucję cen koszyka, którego skład jest zbliżony 

do składu PKB. Różnica między CPI a deflatorem PKB jest jednak dość niewielka. Aby uniknąć 

zamieszania, PKB, który nie jest skorygowany o inflację, często nazywany jest nominalnym PKB. 

Wzrost 

Przez (nominalny) wzrost PKB rozumiemy procentową zmianę (nominalnego) PKB w określonym 

przedziale czasu. Wzrost realnego PKB jest definiowany jako procentowa zmiana realnego PKB. 

Rzeczywisty wzrost mówi nam, jak bardzo wzrosła gospodarka w danym okresie, kiedy efekt inflacji 

został usunięty. 

Siła nabywcza 

Jednym z problemów w stosowaniu kursu walutowego przy porównywaniu PKB na mieszkańca między 

krajami jest to, że jest bardzo zmienne. Sposobem uniknięcia zależności od kursu walutowego jest 

wykorzystanie siły nabywczej. 

PKB to przepływ! 

Na koniec należy zauważyć, że PKB jest zmienną przepływową, a nie zmienną giełdową. Przez zmienną 

przepływową rozumiemy zmienną mierzoną w jednostkach czasu. Jeśli napełnisz wannę, możesz 

napełnić ją 40 litrami na minutę - przepływ - podczas gdy sama wanna może zawierać 200 litrów - 

zapas. W ten sam sposób dochód płynie (możesz zarobić 9 euro za godzinę), podczas gdy ilość 

pieniędzy, które masz na koncie bankowym, to zapasy (nigdy nie twierdziłbyś, że masz na koncie 2400 



euro „miesięcznie” - ty mieć okresowo 2400 euro). PKB, będący przepływem, nie jest miarą 

całkowitego zamożności kraju, ale miarą „dochodu” kraju w pewnym okresie czasu. Oczywiście, jeśli 

PKB jest wysoki, jest całkiem prawdopodobne, że całkowite bogactwo kraju rośnie z czasem (część 

bogactwa traci się na amortyzacji). Dlatego często istnieje związek między tym, co postrzegamy jako 

„bogaty” kraj, a wysokim PKB na mieszkańca. 



Składniki PKB 

Przepływ kołowy - wersja prosta 

Zdefiniowaliśmy PKB, produkt krajowy brutto, jako wartość rynkową wszystkich wyrobów gotowych i 

usług wyprodukowanych w danym kraju w określonym okresie czasu. Przyjrzymy się teraz bliżej 

definicji i składnikom PKB - co jest niezbędne, jeśli chcemy zrozumieć makroekonomię. Aby lepiej 

poznać szczegóły dotyczące PKB, zastosujemy „model przepływu o obiegu zamkniętym”. Głównym 

celem obiegu zamkniętego jest pokazanie, w jaki sposób towary, usługi i pieniądze przepływają do i z 

różnych sektorów gospodarki. Taki model może być mniej lub bardziej szczegółowy. Zaczniemy od 

najmniej szczegółowej wersji, a następnie zbudujemy pełniejszy model, do którego będziemy się 

odnosić. W tym modelu towary (i usługi) przepływają przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, podczas 

gdy pieniądze przepływają zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

• Firmy dostarczają wyroby gotowe na rynek towarowy (półprodukty krążą w firmach). Firmy 

otrzymują rekompensatę za towary i rekompensata ,ta jest równa PKB. 

• Konsumenci otrzymują towary z rynku towarów, na którym ceny są ustalane na podstawie podaży i 

popytu. 

• Aby zapłacić za towary, konsumenci dostarczają czynniki produkcji (pracy i kapitału) na rynki 

czynników. 

• Firmy kupują czynniki produkcji, wykorzystując dochód, jaki otrzymują z rynku towarów. 

Należy pamiętać, że przepływ pieniędzy z firm na rynki czynników jest dokładnie taki sam, jak przepływ 

pieniędzy z rynku towarów do firm. Gdyby tak nie było, firmy jako grupa osiągnęłyby zysk lub  stratę. 

Ale ponieważ wszystkie firmy są własnością osób fizycznych (bezpośrednio lub pośrednio za 

pośrednictwem funduszy emerytalnych i innych funduszy), wszystkie zyski lub straty muszą ostatecznie 

spaść na konsumentów. Przepływ ten stanowi część zwrotu z kapitału, przepływ pieniędzy na rynek 

czynników. 

Przepływ kołowy - bardziej szczegółowa wersja 

Potrzebujemy bardziej szczegółowej wersji modelu przepływu kołowego, aby zrozumieć ważne 

problemy w makroekonomii. Jednak nawet bardziej szczegółowa wersja musi być uproszczonym 

modelem realnego świata. 

Podamy tylko te szczegóły, które są ważne dla zrozumienia makroekonomii na tym poziomie. Wszystkie 

szczegóły i dokładne definicje zajmowałyby zbyt dużo miejsca. Aby figura była mniej skomplikowana, 

zaczynamy od firm. Następnie rysujemy przepływ kołowy za pomocą dwóch części. W pierwszej części 

przedstawiamy przepływ towarów między różnymi sektorami gospodarki, natomiast w drugiej części 

pokazujemy przepływ pieniędzy. 

Modelowanie firmy i wartość dodana koncepcji 

Zanim przyjrzymy się bardziej szczegółowej wersji przepływu kołowego, zilustrujemy model firmy, z 

której będziemy korzystać. Firma w naszym modelu to jednostka, która podnosi wartość produktów. 

Produkty te mogą być surowcem, półproduktami, towarami końcowymi i usługami. Przez wartość 

dodaną rozumiemy, że firma nabywa towar, dodaje mu wartości, a następnie sprzedaje. Supermarket 

dodaje wartość końcowemu dobru, czyniąc go bardziej dostępnym dla konsumentów, a piekarnia 

zwiększa wartość mąki podczas pieczenia chleba. Firmy dodają wartość, wykorzystując czynniki 

produkcji (głównie różne formy pracy i kapitału). Wartość dodaną definiujemy jako różnicę między 



przychodem a kosztem towarów. Jeśli supermarket kupuje rybę za 4 euro i sprzedaje ją za 5 euro, dodał 

1 euro wartości do ryby. Wwidzimy, że wartość dodana w firmie musi być równa kompensacji 

czynników produkcji. Tak musi być, ponieważ przepływ netto pieniędzy dla firmy musi wynosić zero 

(pamiętaj, że zyski stają się zwrotem kapitału - rekompensatą dla właścicieli firmy). 

Firmy w obiegu kołowym 

Dzielimy wszystkie firmy na trzy kategorie: FR obejmuje wszystkie firmy, które nabywają surowce (ruda 

żelaza, produkty rolne itp.), FH wszystkie te, które produkują półprodukty (stal, pulpa itp.) Oraz FF 

wszystkie firmy produkujące wyroby gotowe (oprogramowanie, samochody i tak dalej). Używamy 

symbolu Y dla PKB. Wszystkie Y trafią do firm w polu FF. Jeśli jednak zsumujemy wartość dodaną ze 

wszystkich firm, otrzymamy dokładnie Y. Właśnie dlatego: 

• Jeśli YR jest całkowitą wartością wszystkich towarów przechodzących z FR do FH, wówczas całkowita 

wartość dodana od wszystkich firm w polu FR jest równa YR (nie kupują żadnych towarów, do których 

dodają wartość). 

• W ten sam sposób, jeśli YH podaje całkowitą wartość wszystkich towarów przechodzących z FH do 

FF, wówczas całkowita wartość dodana wszystkich firm w polu FH wynosi YH - YR. 

• W ten sam sposób całkowita wartość dodana dla wszystkich firm w polu FF będzie równa Y - YH. Jeśli 

zsumujemy całą wartość dodaną ze wszystkich firm, otrzymamy YR + (YH - YR) + (Y - YH) = Y. 

• Ten wynik jest niezależny od tego, ile „poziomów” lub „pól” mamy w procesie produkcyjnym. Zamiast 

trzech poziomów moglibyśmy mieć dowolną liczbę poziomów, a wynik nadal by się utrzymał. Również 

pewna firma może produkować w kilku pudełkach. 

Ponieważ wartość dodana w każdej firmie jest równa zwrotowi z czynników produkcji, całkowity zwrot 

z rynku czynników musi być równy sumie wartości dodanej ze wszystkich firm, która jest równa Y. 

Całkowity zwrot z rynku czynników = suma całej wartości dodanej = PKB 

Przepływ kołowy - obieg towarów 

Rysunek pokazuje bardziej rozwiniętą wersję przepływu kołowego. Na tym rysunku widzimy przepływ 

towarów przez różne sektory gospodarki. 



 

• Oprócz sektora prywatnego włączamy teraz rząd i resztę świata do tego modelu. 

• Gotowe towary na rynku towarów dzielą się na cztery kategorie: konsumpcja prywatna trafiająca do 

sektora prywatnego, konsumpcja publiczna dla rządu (opieka zdrowotna, edukacja, obrona i tak dalej), 

inwestycje przeznaczone dla firm i eksport do reszty świata . Do tego przepływu musimy teraz dodać 

import z reszty świata 

Przepływ kołowy - obieg pieniędzy 

 

Sektor prywatny w obiegu zamkniętym 

• Całkowity dochód sektora prywatnego nazywany jest dochodem narodowym. Ponieważ sektor 

prywatny otrzymuje cały zwrot z czynników produkcji, dochód narodowy jest równy PKB i możemy 



również użyć symbolu Y do dochodu narodowego. Należy zauważyć, że w bardziej szczegółowej 

analizie składników PKB, w tym na przykład amortyzacji i dochodu czynnikowego z zagranicy, nie jest 

już tak, że dochód narodowy jest dokładnie taki sam jak PKB, ale często będą one do siebie zbliżone. 

• Sektor prywatny płaci podatki rządowi. Tutaj musimy uwzględnić wszystkie podatki, podatki 

dochodowe, podatki od wartości dodanej, selektywne podatki od zakupu i podatki od wynagrodzeń 

(które ostatecznie są płacone przez sektor prywatny, ponieważ jest właścicielem firm). 

• Część tych podatków zostanie zwrócona do sektora prywatnego w postaci emerytur, zasiłków na 

dzieci, zasiłków chorobowych, zasiłków dla bezrobotnych i tak dalej. Wszystko to są przykłady 

transferów z rządu. 

• Podatek netto jest następnie definiowany jako podatki minus przelewy i jest oznaczany przez NT. 

• Dochód narodowy minus podatek netto nazywany jest dochodem do dyspozycji lub osobistym 

dochodem do dyspozycji i jest oznaczony przez YDisp, gdzie YDisp = Y - NT. 

• Całkowite zużycie przez sektor prywatny jest oznaczone przez C. C nie musi być równe dochodowi do 

dyspozycji, ponieważ sektor prywatny może oszczędzać i pożyczać. Definiujemy oszczędności w 

sektorach prywatnych jako SH = YDisp - C (H dla gospodarstw domowych). Jeśli C > YDisp, to SH < 0, co 

sugeruje, że prywatny sektor (łącznie) pożycza pieniądze. 

Rząd, reszta świata i rynki finansowe 

• Całkowite wydatki rządu można podzielić na dwie części: transfery do sektora prywatnego i 

konsumpcję. 

• Wydatki rządowe to całkowite wydatki rządu na towary i usługi. Należy pamiętać, że wynagrodzenie 

wypłacone oficerowi w armii jest wliczone w wydatki rządowe, podczas gdy emerytura dla tego 

samego oficera stanowi część przeniesień. Wydatki rządowe oznaczamy G. 

• Dochody rządowe pochodzą z podatków płaconych przez sektor prywatny. Ponieważ część podatków 

jest zwracana w drodze przelewów, rząd ma do dyspozycji NT. 

• Mówimy, że rząd ma zrównoważony budżet, jeśli G = NT. Definiujemy również oszczędności rządowe 

jako SG = NT - G. 

• Całkowita wartość całego eksportu do reszty świata jest oznaczona przez X, natomiast całkowita 

wartość całego importu z reszty świata jest oznaczona przez Im. Jeśli Im > X, to wartość wszystkich 

towarów i usług otrzymanych z zagranicy jest większa niż wartość towarów i usług, które im wysyłamy. 

Różnica, SR = Im - X to oszczędności reszty świata i jest to również kwota, którą pożyczamy od reszty 

świata, którą ostatecznie trzeba spłacić, eksportując więcej niż importujemy. 

• Firmy pożyczają pieniądze z rynków finansowych w celu finansowania inwestycji, oznaczonych literą 

I. Inwestycje są finansowane z oszczędności sektora prywatnego, oszczędności rządowych i 

oszczędności reszty świata, I = SH + SG + SR. Należy pamiętać, że SH, SG i / lub SR mogą być ujemne. 

Składniki PKB 

• Uwzględniając wszystkie strzałki do i z rynku towarów, widzimy, że Y + Im = C + I + G + X. Lewa strona 

to wartość wszystkich gotowych towarów wpływających na rynek towarów, a prawa strona rozkłada 

wszystkie towary na cztery kategorie. Należy pamiętać, że jest to po prostu tożsamość księgowa i musi 

ona zawsze obowiązywać. 



• Przenosząc Im na prawą stronę, mamy Y = C + I + G + X - Im. X - Im nazywa się eksportem netto, NX i 

NX = - SR. Pamiętaj, że eksport netto jest równy kwocie, którą reszta świata pożycza od naszego kraju. 

Zatem możemy napisać Y = C + I + G + NX, gdzie C, I, G, NX nazywane są składnikami PKB. 

• Mamy inną tożsamość księgową z rynków finansowych: SH + SG + SR = I. Używając SH = YDisp - C = Y - NT 

- C, SG = NT - G i SR = Im - X otrzymujemy Y - NT - C + NT - G + Im - X = I, co jest równoważne z tożsamością 

księgową z rynku towarów. Tak więc, jeśli tożsamość rachunkowa z rynków finansowych jest 

zachowana, tożsamość z rynku towarów musi być zachowana i odwrotnie. Ale najważniejszy związek 

do zapamiętania to 

Y = C + I + G + NX 

Cztery różne miary PKB 

Za pomocą modelu przepływu kołowego widzimy, że istnieją cztery równoważne sposoby pomiaru 

PKB: 

• Przy użyciu definicji: wartość rynkowa wszystkich produktów gotowych (metoda wydatków) 

• Jako suma całej wartości dodanej ze wszystkich firm (metoda wartości dodanej) 

• Jako suma zużycia (prywatnego i rządowego), inwestycji i eksportu netto (metoda składników) 

• Jako suma wszystkich zwrotów z rynków czynników: płace, zwrot z kapitału i tak dalej (metoda 

dochodowa) 

Kapitał 

Przez kapitał rozumiemy zazwyczaj towary wytwarzane, które są wykorzystywane do produkcji innych 

towarów i usług, ale nie są wykorzystywane w procesie produkcyjnym (takie jak maszyny i komputery). 

Czasami używamy terminu kapitał stały zamiast kapitału, aby odróżnić kapitał od kapitału finansowego, 

na który składają się depozyty bankowe, akcje, obligacje i inne aktywa. Kapitał stały dzieli się czasem 

na kapitał fizyczny i kapitał niematerialny, taki jak kapitał indywidualny (talent, umiejętności, wiedza) i 

kapitał społeczny. 

Inwestycje 

Kiedy używamy słowa „inwestycja”, zwykle mamy na myśli „inwestycję brutto”. Zasadniczo na 

inwestycję brutto składają się wszystkie wyroby gotowe, które wyprodukowaliśmy, ale nie 

skonsumowaliśmy. Ważnymi częściami inwestycji brutto są środki trwałe brutto i zmiany stanu 

zapasów. Inwestycje trwałe brutto to całkowita kwota inwestycji w środki trwałe. Jeśli firma 

wyprodukuje więcej niż sprzedaje w danym okresie, jej zapasy wzrosną. Będzie to liczone jako 

inwestycja dodatnia. W ten sam sposób będziemy mieli ujemną inwestycję w zapasy, ilekroć zapasy 

spadną. Przez inwestycje netto rozumiemy inwestycje brutto pomniejszone o amortyzację, tak że 

faktyczny wzrost kapitału między dwoma okresami jest równy inwestycji netto w tym okresie. Należy 

pamiętać, że chociaż kapitał jest zasobem, inwestycja to przepływ. Możemy mówić o całkowitej kwocie 

kapitału firmy w danym momencie oraz o całkowitej inwestycji firmy w danym okresie 



Rynek pracy 

Ważną zmienną makroekonomiczną jest łączna ilość pracy wykorzystywanej w danym okresie. Ilość 

pracy i kapitału to ważne zmienne objaśniające dla całkowitej produkcji i PKB. Innym powodem 

znaczenia ilości pracy jest to, że jest ona związana ze stopą bezrobocia - zmienną makroekonomiczną, 

która jest wyraźnie ważna. 

Klasyfikacja bezrobocia 

Ekonomiści czasami rozróżniają różne rodzaje bezrobocia. Istnieje wiele różnych sposobów 

klasyfikowania bezrobocia, ale następujące są dość powszechne. 

• Bezrobocie frykcyjne. Osoby, które są czasowo bezrobotne podczas przejścia między miejscami pracy 

lub po prostu wchodząc na rynek pracy. Ten rodzaj jest zazwyczaj krótkotrwały, ale zawsze obecny w 

gospodarce rynkowej. 

• Bezrobocie strukturalne. Osoby bezrobotne, ponieważ ich umiejętności nie są już poszukiwane w 

miejscu zamieszkania. Ten rodzaj zazwyczaj prowadzi do dłuższych zaklęć i może wymagać od 

bezrobotnych zdobycia szkolenia lub przeniesienia się. 

• Cykliczne bezrobocie. Bezrobocie z powodu recesji. 

• Klasyczne bezrobocie. Bezrobocie ze względu na zbyt wysokie płace realne (na przykład przez 

przepisy dotyczące płacy minimalnej). 

Zakłada się, że wszystkie osoby bezrobotne należą do dokładnie jednej z tych kategorii, więc jeśli 

zsumujemy bezrobocie z każdej kategorii, otrzymamy całkowite bezrobocie. Definiujemy stopę 

bezrobocia dla powyższych kategorii, np. definiujemy stopę bezrobocia frykcyjnego jako bezrobocie 

frykcyjne podzielone przez całkowitą siłę roboczą i podobnie dla innych kategorii. Oczywiście często 

trudno jest dokładnie określić, do której kategorii należy bezrobotny, a oficjalne mierniki bezrobocia w 

każdej kategorii nie istnieją. Niezależnie od tego, ta klasyfikacja jest bardzo przydatna w ekonomii. Jeśli 

bezrobocie wzrośnie w danym mieście z powodu zdecydowanej przeniesienia produkcji, rośnie 

bezrobocie strukturalne (początkowo część z nich jest tarciem), a jeśli bezrobocie wzrasta z powodu 

recesji, wzrasta bezrobocie cykliczne. Ważne jest, aby wiedzieć, jaki rodzaj bezrobocia jest obecnie 

obecny jaki rodzaj środków podjąć w celu obniżenia bezrobocia. 

Pełne zatrudnienie 

Naturalna stopa bezrobocia jest definiowana jako suma stóp bezrobocia frykcyjnego, strukturalnego i 

klasycznego (z wyłączeniem bezrobocia cyklicznego). Naturalna stopa bezrobocia jest czasami 

nazywana bezrobociem dobrowolnym i zakłada się, że jest znacznie bardziej stabilna niż całkowita 

stopa bezrobocia. Ponieważ cykliczne bezrobocie wynosi zero w okresie boomu, naturalna stopa 

bezrobocia jest równa obserwowanej stopie bezrobocia w okresie boomu. Podczas recesji 

obserwowana stopa bezrobocia przekracza naturalna stopa według cyklicznej stopy bezrobocia. 

Mówimy, że mamy pełne zatrudnienie, gdy stopa bezrobocia jest równa naturalnej stopie (a 

bezrobocie cykliczne wynosi zero). Pamiętaj, że pełne zatrudnienie nie oznacza, że stopa bezrobocia 

wynosi zero. 

Płace 

Płace nominalne 

Płaca nominalna to płaca na jednostkę czasu w walucie używanej w kraju - co zwykle nazywamy płacą. 

Kiedy mówimy o wynagrodzeniach w makroekonomii, prawie zawsze mamy na myśli wynagrodzenie 



brutto, to znaczy wynagrodzenie przed opodatkowaniem dochodów, ale po opodatkowaniu pracy 

płaconym przez pracodawcę. Płaca to przepływ, który zwykle mierzymy w jednostkach waluty na 

godzinę 

Płace i dochody 

Pamiętaj, że przez wynagrodzenie rozumiemy zazwyczaj to, co otrzymujesz za godzinę pracy, podczas 

gdy dochód to całkowity przychód ze wszystkich źródeł w dłuższym okresie (np. miesiąc). Twój dochód 

zależy od wynagrodzenia, ale także liczby przepracowanych godzin. Osoba może mieć bardzo wysokie 

wynagrodzenie, ale niski dochód (powiedzmy 1000 USD za godzinę, ale pracujący tylko 1 godzinę 

miesięcznie) lub niskie wynagrodzenie, ale wysoki dochód (na przykład poprzez posiadanie akcji lub 

obligacji). Nie myl płacy z dochodem. 

Nominalny poziom wynagrodzenia 

W makroekonomii zwykle nie interesuje nas wynagrodzenie dla konkretnej osoby, ale średnia płaca 

dla wszystkich zatrudnionych osób. Ta średnia nazywa się poziomem płac, ale ponieważ zazwyczaj 

zależy nam tylko na poziomie płac, prawie zawsze będziemy używać płacy, gdy faktycznie mamy na 

myśli poziom płacy. Stąd stwierdzenie takie jak „wzrost płac” nie powinno być interpretowane jako 

wzrost wszystkich płac, ale raczej, że średnia rośnie. 

Płaca realna 

Rozważ następujący scenariusz. Pracujesz na pełny etat, a w styczniu 2018 r. zarabiasz 2000 euro po 

opodatkowaniu. Konkretny koszyk towarów i usług kosztuje w styczniu 100 euro, co oznacza, że za 

twoje wynagrodzenie kupisz 20 takich koszy. W lutym otrzymujesz 10% wzrost płac i zarabiasz 2200 

euro po opodatkowaniu. Czy to oznacza, że możesz kupić o 10% więcej koszy - czyli 22 - w lutym? Cóż, 

niekoniecznie. Liczba koszy, które można kupić w lutym, zależy również od możliwych zmian cen. Jeśli 

cena koszyka wzrośnie o 3% do 103 euro, twój 2200 kupi ci 2200/103 = 21,36 koszyków o 7% więcej 

niż w styczniu. Mimo że Twoja płaca wzrosła o 10%, możesz zwiększyć konsumpcję koszy o 7%. 

Mówimy, że płaca realna wzrosła o 7%. Formalnie płacę realną definiujemy jako wynagrodzenie 

nominalne podzielone przez wskaźnik cen (zazwyczaj CPI). W powyższym przykładzie rzeczywiste 

wynagrodzenie wyniosło 20 w styczniu i 21,36 w lutym, jeśli użyjemy ceny koszyka jako wskaźnik cen. 

Pamiętaj, że płaca nominalna poda ci twoje wynagrodzenie w jednostkach waluty, a płaca realna poda 

twoje wynagrodzenie w koszykach towarów i usług, a to jest dla nas ważniejsze. Dlatego dbamy o 

wzrost płac realnych, a nie nominalnych. Jeśli dowiesz się, że Ken, który pracuje w innym kraju, co roku 

uzyskuje 50% wzrost wynagrodzenia, możesz początkowo być szczęśliwy z powodu Kena. Jeśli 

następnie dowiesz się, że inflacja w kraju, w którym pracuje Ken, wynosi 70%, powinieneś naprawdę 

współczuć mu. Jego płaca realna wynosi 1,5 / 1,7 = 88% jego płacy realnej przed rokiem - realna obniżka 

płacy o 12%. 



Pieniądze i banki 

Pieniądze 

Pieniądze, definicja 

Przed omówieniem modeli makroekonomicznych musimy zdefiniować, co rozumiemy pod pojęciem 

pieniądza. Pieniądze mają długą i interesującą historię, a zrozumienie tego, w jaki sposób 

wykorzystaliśmy je, jest przydatne dla każdego makroekonomisty. Niestety nie ma wystarczająco dużo 

miejsca, aby opisać, jak „wynaleziono” pieniądze i jak ewoluowały one z czasem. Istnieje jednak wiele 

doskonałych opisów w Internecie. „Pieniądze” w ekonomii nie są tak proste do zrozumienia, jak 

mogłoby się wydawać, i wielu używa tego terminu w sposób niezgodny z jego definicją w ekonomii. 

Pieniądz definiuje się jako dowolny towar lub token, który jest ogólnie akceptowany jako płatność 

towarów i usług. 

Dwa rodzaje pieniędzy 

W większości krajów można wyróżnić dwa „rodzaje pieniędzy”: 

• Waluta i monety 

• Depozyty bankowe 

Całkowita wartość wszystkich pieniędzy w danym kraju nazywa się podażą pieniądza i jest to ważna 

zmienna makroekonomiczna. Powodem znaczenia podaży pieniądza jest to, że mierzy, ile jest 

dostępne do natychmiastowego spożycia. Istnieje istotny związek między podażą pieniądza a inflacją, 

który zostanie zbadany w dalszej części. 

Co to są pieniądze, a co nie pieniądze 

Jeśli próbujesz ustalić, czy coś jest pieniądzem, po prostu zastanów się, czy w większości sklepów 

zostanie zaakceptowany jako płatność. Wtedy zdajesz sobie sprawę, że akcje, obligacje, złoto lub obca 

waluta nie są pieniędzmi. Należy je najpierw wymienić na walutę krajową, zanim będzie można je 

wykorzystać do konsumpcji. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach walutą obcą będą pieniądze. Na 

przykład w niektórych miastach przygranicznych waluta kraju graniczącego może być akceptowana 

praktycznie wszędzie. Zdajesz sobie również sprawę, że niektóre depozyty bankowe to pieniądze. Jeśli 

masz pieniądze na koncie w banku i kartę debetową, możesz zapłacić za towary i usługi za pomocą 

karty w większości miejsc. Środki są wypłacane bezpośrednio z konta podczas dokonywania zakupu, co 

sprawia, że depozyty są tak dobre, jak gotówka w kieszeni. Liczenie depozytów jako pieniędzy jest 

również zgodne z ideą, że pieniądze mierzą, ile pieniędzy jest dostępnych do natychmiastowego 

spożycia. 

Nie wszystkie depozyty mogą być liczone jako pieniądze. W przypadku większości rachunków 

oszczędnościowych nie można połączyć konta z kartą debetową i te depozyty nie powinny być liczone 

jako pieniądze. Zauważamy również, że pieniądze nie mają nic wspólnego z towarem lub tokenem: 

• USD to pieniądze w Stanach Zjednoczonych, ale nie w Wielkiej Brytanii. 

• Złoto nie jest pieniądzem, ale złoto było pieniądzem w niektórych krajach w średniowieczu. 

Historycznie tak różnorodne towary, jak papierosy i zęby rekinów, były używane w niektórych 

miejscach jako pieniądze. 

• Waluta krajowa może nagle przestać być pieniądzem w kraju. Może się to zdarzyć, jeśli inflacja jest 

tak wysoka, że ludzie przechodzą na inną walutę obcą. 



Pieniądze, majątek i dochód 

Pieniądze to nie to samo, co bogactwo. Osoba może być bardzo zamożna, ale nie ma pieniędzy (na 

przykład poprzez posiadanie akcji i nieruchomości). Inna osoba może mieć dużo pieniędzy, ale nie ma 

bogactwa. Tak byłoby w przypadku, gdy osoba bez majątku pożycza pieniądze z banku. Będzie miała 

pieniądze (na przykład w formie depozytu w banku), ale nie będzie bogactwa, ponieważ depozyt ten 

dokładnie pokrywa się z zaległym długiem. Uważaj na to rozróżnienie: nie mów „Anna ma dużo 

pieniędzy”, jeśli masz na myśli, że Anna jest bogata. Pieniądze to nie to samo co dochód, a dochód to 

nie to samo, co bogactwo. Dochód jest przepływem (na przykład jednostkami walutowymi na miesiąc), 

podczas gdy pieniądze lub bogactwo są zasobami (mierzonymi w określonym momencie). Ponownie, 

bardzo możliwe jest posiadanie wysokiego dochodu, ale bez pieniędzy i bogactwa, lub być bardzo 

bogatym i mieć dużo pieniędzy, ale bez dochodu. Jest to kolejne rozróżnienie, na które trzeba uważać. 

Nie mów, że „Sam zarabia dużo pieniędzy”, jeśli masz na myśli, że Sam ma wysokie dochody. Pieniądze 

mają bardzo precyzyjną definicję w ekonomii! 

Ekonomiczne funkcje pieniądza 

Ogólnie uważa się, że pieniądze pełnią trzy funkcje ekonomiczne: 

• Medium wymiany. To jest jego najważniejsza rola. Bez pieniędzy żylibyśmy w gospodarce barterowej, 

w której musielibyśmy handlować towarami i usługami na inne towary i usługi. Gdybym miał rybę, ale 

chciałem chleb, musiałbym znaleźć kogoś, kto był w dokładnie przeciwnej sytuacji. W gospodarce 

pieniężnej mogę handlować rybami za pieniądze z jedną osobą, a pieniądze za chleb z drugą. Pieniądze 

rozwiązują problem podwójnego zbiegu potrzeb. 

• Jednostka rozliczeniowa. W gospodarce pieniężnej wszystkie ceny mogą być wyrażone w jednostkach 

monetarnych, do których każdy może się odnosić. Bez pieniędzy ceny muszą być wyrażone w 

jednostkach innych towarów, a porównywanie cen jest trudniejsze. Może się okazać, że kurczak z grilla 

kosztuje 2 kg dorsza w jednym miejscu i 4 kg truskawek w innym. Znalezienie najtańszego kurczaka z 

grilla nie jest łatwe. 

• Przechowuj wartość. Jeśli jesteś rybakiem i masz tymczasową nadwyżkę ryb, które chcesz 

przechowywać na przyszłość, przechowywanie ryb może nie być świetnym pomysłem. Z drugiej strony 

pieniądze dobrze się przechowują. Inne towary, takie jak złoto, również mają tę funkcję. 

Banki centralne 

Bank centralny jest organem publicznym odpowiedzialnym za politykę pieniężną w danym kraju lub 

grupie krajów. Dwa ważne banki centralne to Europejski Bank Centralny (dla krajów będących 

członkami Europejskiej Unii Walutowej) i Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych. Banki centralne 

mają monopol na wydawanie waluty krajowej, a głównym obowiązkiem banku centralnego jest 

utrzymanie stabilnej waluty krajowej dla kraju (lub stabilnej wspólnej waluty dla unii walutowej). 

Czasami stabilność określa się w kategoriach inflacji i / lub tempa wzrostu podaży pieniądza. Inne 

ważne obowiązki obejmują świadczenie usług bankowych bankom komercyjnym i rządowi oraz 

regulowanie rynków finansowych i instytucji. W tym sensie bank centralny to „bankierzy” „bank ”- inne 

banki mogą pożyczać lub pożyczać pieniądze bankowi centralnemu. Dlatego wszystkie banki w danym 

kraju mają konto w banku centralnym. Gdy bank komercyjny zamawia walutę w banku centralnym, 

odpowiednia kwota jest wypłacana z tego konta. To konto służy również do przelewów między 

bankami komercyjnymi. Banki centralne zarządzają także walutami krajowymi i rezerwami złota. 

Baza pieniężna 



Podstawa pieniężna jest zdefiniowana jako całkowita wartość wszystkich walut (banknotów i monet) 

poza rezerwami banku centralnego i banków komercyjnych (netto) w banku centralnym. Podstawą 

pieniężną jest dług w bilansie banku centralnego. Jego aktywa składają się głównie z rezerw 

walutowych i rezerw złota oraz obligacji emitowanych przez rząd krajowy. Waluta w banku centralnym 

nie ma żadnej wartości - jest porównywalna do napisanej przez ciebie i posiadanej przez ciebie „jestem 

ci winien”. Ponieważ bank centralny ma monopol na emisję waluty, ma pełną kontrolę nad bazą 

monetarną. Jednak bank centralny nie kontroluje całkowicie podaży pieniądza. Wynika to z drugiego 

elementu podaży pieniądza - depozytów bankowych - którego nie może kontrolować. Na szczęście ma 

metody wpływania na całkowitą podaż pieniądza. W wielu krajach bank centralny nakłada rezerwy 

obowiązkowe. Oznacza to, że banki komercyjne są zobowiązane do przechowywania określonego 

odsetka depozytów jako rezerw w walucie lub w swoich skarbcach jako depozyt w banku centralnym. 

Zapotrzebowanie na rezerwę jest zwykle niewielkie (zwykle od 0% i 10%), co oznacza, że baza 

monetarna jest dość zbliżona do wartości wszystkich walut poza Bankiem centralnym. 

Banki komercyjne 

Waluta w bankach to nie pieniądze 

Fakt, że waluta w bankach komercyjnych nie jest pieniądzem, może wydawać się dziwny, ale jest ważną 

zasadą. Rachunek 100 dolarów w bankomacie stanie się pieniądzem tylko w momencie jego wypłaty. 

Powód jest taki. Chcemy, aby podaż pieniądza mierzyła, ile jest dostępne do natychmiastowego 

spożycia. 

Ale waluty w banku nie można wykorzystać do konsumpcji i dlatego nie jest wliczana do podaży 

pieniądza. Gotówka w banku to nie pieniądze, ale binarne bity w systemie komputerowym banku 

,saldo na koncie czekowym wynosi! Przykład może również zilustrować ten ważny fakt: 

• Eric ma 100 euro - kwota ta jest oczywiście częścią podaży pieniądza, ponieważ jest natychmiast 

dostępna do konsumpcji. 

• Eric wpłaca 100 euro na swoje konto czekowe. Nadal ma do dyspozycji 100 euro do 

natychmiastowego spożycia za pomocą swojej karty debetowej i podaż pieniądza nie powinna być 

zmieniana przez ten depozyt (nie jest - depozyty są wliczone w podaż pieniądza). 

• Bank Erica ma teraz o 100 euro więcej niż przed wpłatą. Gdybyśmy policzyli walutę w banku jako 

pieniądze, podaż pieniądza wzrosła o 100 euro dzięki jego depozytowi. Nie ma to sensu, ponieważ ilość 

dostępna do natychmiastowego spożycia nie uległa zmianie. 

• W ten sam sposób wypłacanie pieniędzy z bankomatu nie wpływa na podaż pieniądza. Kiedy 

wypłacasz pieniądze, waluta poza bankami rośnie, a saldo czeków maleje o tę samą kwotę. Chociaż 

waluta w banku nie jest pieniądzem, nadal stanowi część bazy monetarnej. 100 euro w banku jest 

oczywiście nadal warte 100 euro dla banku, mimo że nie uwzględniamy go w podaży pieniądza. Nie ma 

to sensu, ponieważ ilość dostępna do natychmiastowego spożycia nie uległa zmianie. 

• W ten sam sposób wypłacanie pieniędzy z bankomatu nie wpływa na podaż pieniądza. Kiedy 

wypłacasz pieniądze, waluta poza bankami rośnie, a saldo czeków maleje o tę samą kwotę. Chociaż 

waluta w banku nie jest pieniądzem, nadal stanowi część bazy monetarnej. 100 euro w banku jest 

oczywiście nadal warte 100 euro dla banku, mimo że nie uwzględniamy go w podaży pieniądza. 

Jak banki komercyjne „tworzą pieniądze” 

Banki komercyjne oczywiście nie mogą wpływać na ilość waluty w gospodarce ani na bazę monetarną, 

ponieważ nie wolno im drukować pieniędzy. Mogą jednak wpływać na podaż pieniądza poprzez drugi 



element podaży pieniądza - depozyty. Bank zwiększy podaż pieniądza, po prostu pożyczając pieniądze 

klientowi. W ten sam sposób, gdy pożyczka jest spłacana lub amortyzowana, podaż pieniądza maleje. 

Może wydawać się dziwne, że podaż pieniądza wzrasta o 1 milion w tej samej chwili, w której bank 

zgadza się pożyczyć tę kwotę. Bank stworzył pieniądze, ale nie ma bogactwa (pamiętaj, że są to różne 

koncepcje). Bank po prostu przekształcił jeden składnik aktywów (gotówkę) w inny (obietnica spłaty), 

nie ma wpływu na bogactwo netto jednostki. Jednak po pożyczce dostępny jest dodatkowy milion do 

natychmiastowego spożycia. Nie ma znaczenia, czy pożyczkobiorca trzyma pieniądze na swoim koncie, 

czy wypłaca je w formie waluty. Jeśli na przykład pożyczkobiorca wykorzystuje pieniądze na zakup 

mieszkania, środki są przekazywane do sprzedawcy mieszkania. Nie wpłynie to na podaż pieniądza - 

teraz to sprzedawca mieszkania ma milion do konsumpcji. Jeśli sprzedawca wykorzysta środki na spłatę 

pożyczki, którą otrzymał przy zakupie mieszkania, podaż pieniądza ponownie spadnie. 

Ile pieniędzy mogą stworzyć banki? 

Czy to oznacza, że banki mogą tworzyć nieograniczoną ilość pieniędzy? Odpowiedź brzmi: nie - 

wymagałoby to pożyczenia nieograniczonej kwoty pieniędzy i nie jest to możliwe. Banki używają 

depozytów do tworzenia nowych pożyczek, ale istnieje istotna różnica między depozytami a 

pożyczkami. Kiedy osoby wpłacają pieniądze w banku, mogą je wypłacić w dowolnym momencie. Z 

drugiej strony bank nie ma prawa anulować pożyczki i odzyskać pieniędzy w dowolnym momencie. 

Banki potrzebują zatem rezerw, aby poradzić sobie z dużymi wypłatami. Bank z małymi rezerwami 

będzie zatem mniej skłonny do pożyczania pieniędzy. 

Efekt mnożnika 

Depozyty i pożyczki w bankach powodują istotny efekt mnożnikowy. Używamy prostego przykładu, 

aby zilustrować ten efekt. Weźmy pod uwagę bank K-bank z łącznymi depozytami 10000 (miliony lub 

cokolwiek innego). K-bank dąży do uzyskania wskaźnika rezerw w wysokości 10% depozytów. W tej 

chwili pożyczył 9 000 i ma 1000 w rezerwie - dokładnie spełniając pożądany wskaźnik rezerwy.  

Emma dokonuje depozytu: Emma ma 1000  i decyduje się na depozyt w banku K. Depozyt nie wpłynie 

na podaż pieniądza, ale K-bank ma teraz 11 000 depozytów, 9 000 pożyczek i 2 000 rezerw. K-bank 

pożycza pieniądze: Przy depozytach równych 11 000 K-bank chce rezerw na poziomie 1100, a nie 2000. 

Bank chce zatem pożyczyć 900, czyli 90% kwoty zdeponowanej przez Emmę. Bank pożyczy teraz 900 

Ashtonowi.  

Ashton pożycza pieniądze: W tym samym momencie K-bank pożyczy 900 Ashtonowi, podaż pieniądza 

wzrasta o 900. Decyzja Emmy o przeniesieniu 1000 do banku powoduje zwiększenie podaży pieniądza 

o 900. Ashton może wykorzystać fundusze na trzy sposoby pożyczony z K-banku. Może wypłacić środki 

w gotówce i zatrzymać gotówkę, może przechowywać je na swoim koncie w banku K lub może je wydać 

(lub kombinację wszystkich trzech). 

Ashton wycofuje pieniądze: Jeśli Ashton wypłaci środki w gotówce, K-bank będzie miał 11 000 w 

depozytach, 9,900 w pożyczkach i 1100 w rezerwach. Dlatego woli nie pożyczać żadnych pieniędzy, 

dopóki depozyty nie wzrosną. 

Ashton przechowuje środki na swoim koncie: Jeśli Ashton zdecyduje się zatrzymać swoje środki w 

banku K, depozyty wzrosną o 900 w tej samej chwili, w której pożyczy Ashton pieniądze. K-bank będzie 

miał teraz 11,900 depozytów, 9,900 pożyczek i 2 000 rezerw. 

K-bank ponownie pożycza pieniądze: W przypadku, gdy Ashton trzyma swoje środki na swoim koncie 

w banku K, bank będzie chciał dalej zwiększać akcję kredytową. W następnym kroku będzie chciał 

pożyczyć 90% z 900 lub 810. Kiedy pożyczy 810, podaż pieniądza wzrośnie o 900 + 810 = 1 710 z powodu 



depozytu dokonanego przez Emmę. Jeśli drugi kredytobiorca również zdecyduje się zatrzymać środki 

w banku, bank może pożyczyć pieniądze po raz trzeci. W trzecim kroku pożyczy on 90% z 810 lub 729. 

Zauważ, że kwota na każdym kroku będzie coraz mniejsza, a jeśli dodasz je, zawsze skończysz na 

skończonej kwocie. 

 … I mamy efekt mnożnikowy: jeśli wszyscy lub niektórzy kredytobiorcy zatrzymają pożyczone środki w 

banku, depozyt wygeneruje wzrost podaży pieniądza, który jest większy niż depozyt początkowy, i to 

właśnie nazywamy efektem mnożnikowym. Pamiętaj, że ten efekt nie jest gwarantowany - gdyby 

Ashton wycofał pożyczone środki w gotówce, zerwałby łańcuch, a wzrost podaży pieniądza byłby 

równy depozytowi. 

Ashton wydaje pieniądze: Mieliśmy trzecią możliwość: Ashton może wydać pożyczone środki. Załóżmy, 

że Ashton kupuje kolekcję znaczków od Brittney za 900. Jeśli Brittney korzysta z tego samego banku co 

Ashton, środki zostaną po prostu przelane na konto Brittney. Jednak dla banku K nie ma to znaczenia. 

K-bank nadal będzie chciał zwiększyć swoje kredyty. 

… Nie zakłóci efektu mnożnika: Jeśli Brittney ma inny bank, środki zostaną przelane z banku K do banku 

Brittney. W takim przypadku K-bank nie będzie zainteresowany pożyczaniem pieniędzy. Jednak w tym 

przypadku złoża wzrosły w banku Brittney, a efekt mnożnikowy utrzymuje się w jej banku. Jedynym 

sposobem na przerwanie łańcucha efektu mnożnikowego jest to, że ktoś pobiera środki w gotówce i 

zatrzymuje gotówkę (jeśli gotówka zostanie wydana i trafi na konto - efekt mnożnikowy wystartuje 

ponownie). Jeśli część środków zostanie wycofana, efekt mnożnikowy zostanie osłabiony, ale nie 

zepsuty. 



Stopa procentowa 

Pożyczając pieniądze, zwykle musisz uiścić opłatę za pożyczkę. Opłata ta jest często nazywana 

odsetkami, szczególnie jeśli opłata jest proporcjonalna do pożyczonej kwoty. Stopa procentowa jest 

powszechnie wyrażana jako procent wielkości pożyczki na jednostkę czasu, zwykle rocznie. Jeśli 

oprocentowanie wynosi 10% rocznie, musisz na przykład zapłacić 1000 rocznie, jeśli pożyczysz 10.000. 

Stopa procentowa może być stała lub zmienna. Jeśli zostanie to naprawione, zapłacisz tyle samo za 

całość czas trwania pożyczki. Przy zmiennej stopie procentowej stopa procentowa będzie się zmieniać 

regularnie w zależności od warunków rynkowych. Oprocentowanie konkretnej pożyczki zależy od 

ogólnego poziomu stóp procentowych, a także od specyfiki pożyczki. Czynniki takie jak ryzyko 

(prawdopodobieństwo, że pożyczka nie zostanie spłacona), czas trwania pożyczki oraz to, czy 

wybierzesz stałą lub zmienną stopę, będą miały wpływ na stopę procentową. 

Rynkowe stopy procentowe 

Najważniejsze stopy procentowe z makroekonomicznego punktu widzenia to stopy procentowe, które 

rząd płaci za pożyczki, które wykorzystują na sfinansowanie długu publicznego. Rząd pożycza pieniądze, 

emitując obligacje skarbowe. Wszystkie takie obligacje mają stałą kwotę nominalną i określoną datę 

wykupu. Rząd obiecuje wypłacić posiadaczowi dokładnie kwotę nominalną (zwaną również kwotą 

główną lub kwotą nominalną) w dniu zapadalności. Niektóre obligacje obiecują również regularne 

płatności, tak zwane płatności kuponowe, w regularnych odstępach czasu, daty kuponów. W 

większości krajów znajdziesz wiele rodzajów obligacji rządowych. Ważnym rozróżnieniem jest czas 

trwania obligacji, to znaczy różnica między datą wykupu a datą emisji obligacji. Na przykład w Stanach 

Zjednoczonych obligacje rządowe o terminie zapadalności poniżej jednego roku nazywane są bonów 

skarbowych. Zazwyczaj obligacje o terminie zapadalności jednego roku lub krótszym nie mają 

kuponów. Zamiast tego są sprzedawane poniżej kwoty nominalnej po tak zwanej cenie emisyjnej. Cena 

emisyjna obligacji bez kuponów musi być niższa od kwoty nominalnej. Na przykład, jeśli zapłacisz 23 

500 za obligację o wartości nominalnej 25 000 z terminem zapadalności w ciągu jednego roku, twoja 

stopa procentowa wynosi (25 000 - 23 500) / 23 500 = 6,38%. W większości krajów znajdują się również 

obligacje rządowe o dłuższym terminie zapadalności. Na przykład w Stanach Zjednoczonych masz bony 

skarbowe (od dwóch do dziesięciu lat) i obligacje skarbowe (od 10 lat). Obligacje rządowe o dłuższym 

terminie zapadalności zazwyczaj dokonują płatności kuponowych. Znajdziesz także inne rodzaje 

obligacji 

Zależność między stopą procentową a ceną obligacji 

Należy pamiętać, że im wyższa cena emisyjna, tym niższa stopa procentowa. W ten sam sposób, gdy 

cena obligacji skarbowej rośnie, stopa procentowa spada i odwrotnie. Cena obligacji skarbowej jest 

zwykle określana na podstawie podaży i popytu, co oznacza, że można zrozumieć zmiany tych stóp 

procentowych, analizując rynek. Na przykład, jeśli rząd musi pożyczyć więcej pieniędzy, rośnie podaż, 

spadają ceny obligacji i rosną stopy procentowe. 

Obliczanie stóp procentowych w ujęciu rocznym 

Jeżeli termin zapadalności różni się od jednego roku, stopa procentowa jest zwykle przeliczana na 

odpowiednią roczną stopę procentową. Weźmy na przykład obligację, która zapada w ciągu sześciu 

miesięcy, a jej wartość nominalna wynosi 25 000 oraz aktualna cena 24 200 (bez kuponów). 

Sześciomiesięczna stopa procentowa wynosi zatem 800/24 200 = 3,3%. Jeśli chcemy wyrazić tę stawkę 

jako stawkę roczną, wyobrażamy sobie, że dokonamy tej inwestycji dwukrotnie. Nasz zwrot wyniósłby 

wówczas roczna stopa procentowa jest około dwukrotnością sześciomiesięcznej stopy procentowej. W 



ten sam sposób miesięczna stopa procentowa stanowi około jednej dwunastej rocznej stopy 

procentowej. Należy pamiętać, że sześciomiesięczna stopa procentowa, przeliczona na stopę roczną, 

zazwyczaj nie będzie równa rocznej stopie procentowej. Załóżmy na przykład, że oczekujemy wzrostu 

stóp procentowych. W takim przypadku roczna stopa oprocentowania byłaby średnią bieżącej stopy 

sześciomiesięcznej i stopy sześciomiesięcznej za sześć miesięcy, która jest wyższa. Stąd stawka roczna 

byłaby wyższa niż obecna stawka sześciomiesięczna. W ten sam sposób, jeśli spodziewamy się spadku 

stóp procentowych, wówczas niższe stopy procentowe będą wyższe niż dłuższe. Oznacza to, że mamy 

wiele różnych stawek rynkowych w danym kraju - stawki zależne od terminu zapadalności. Chociaż 

stawki o różnym terminie zapadalności (wszystkie przeliczone na stopę roczną) nie muszą być 

dokładnie takie same, nie mogą być również zbyt różne. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku 

stawek o podobnym terminie zapadalności. Stawka siedmiomiesięczna nie może odbiegać daleko od 

stawki sześciomiesięcznej, ponieważ są one dość bliskimi substytutami 

Krzywa dochodowości 

Krzywa dochodowości jest wykresem stóp procentowych o różnych terminach zapadalności 

(przeliczonych na stopy roczne) w określonym momencie. Krzywa dochodowości ma tendencję 

spadkową w górę (stopy procentowe o dłuższym terminie zapadalności są na ogół wyższe niż stopy o 

krótszym terminie zapadalności). Powodem tego jest wyższy popyt w przypadku pożyczek o dłuższym 

terminie wymagalności ze względu na zmniejszoną niepewność. Wielu kredytobiorców jest gotowych 

zapłacić premię, aby uniknąć wahań stóp procentowych. Jak omówiono powyżej, jeśli rynek oczekuje 

wyższych stóp procentowych, wówczas nachylenie krzywej dochodowości wzrośnie. Chociaż nie jest 

to bardzo powszechne, nachylenie może być ujemne, jeśli rynek spodziewa się, że stopy procentowe 

spadną bardziej niż premia za dłuższe stopy. 

Inne stopy procentowe 

W społeczeństwie istnieje wiele innych stóp procentowych. Na przykład, będziesz zarabiać odsetki, gdy 

deponujesz pieniądze na rachunku bankowym, a będziesz płacić odsetki, kiedy pożyczasz pieniądze. Te 

stopy procentowe będą zależeć od specyfiki depozytu i postrzeganego ryzyka podczas pożyczania 

pieniędzy. Jednak wszystkie stopy procentowe są skorelowane z rynkowymi stopami procentowymi. 

Pożyczając pieniądze, zazwyczaj płacisz wyższą stopę procentową niż obligacje rządowe, a kiedy 

pożyczasz pieniądze, otrzymasz niższą stopę procentową. 

Nocne stopy procentowe 

Rynek pożyczek jednodniowych 

Nocne stopy procentowe to oprocentowanie pożyczek na jedną noc - są to najkrótsze ze wszystkich 

stóp procentowych. W ciągu dnia banki zazwyczaj mają dostęp do nieoprocentowanych pożyczek z 

banku centralnego. Na koniec dnia wszystkie takie pożyczki muszą zostać rozliczone z bankiem 

centralnym. Z tego powodu istnieje rynek pożyczek z dnia na dzień między bankami, a stopa 

procentowa z dnia na dzień zależy od podaży i popytu na tym rynku. 

Nocna stopa procentowa banku centralnego 

Nocna stopa procentowa jest ważną stopą procentową dla banku centralnego i ma metody wpływania 

na tę stopę. W większości krajów bank centralny sygnalizuje, jaka byłaby stopa overnight.  Na przykład 

w Stanach Zjednoczonych stawka ta jest stopą funduszy federalnych. Jeśli stawka nocna odbiega od 

stopy funduszy federalnych, Rezerwa Federalna podejmie działania, aby skierować ją z powrotem w 

stronę stopy funduszy federalnych. Oprócz sygnalizowania pożądanej stopy procentowej z dnia na 

dzień, większość banków centralnych ma „stałe instrumenty” na kredyty na noc. Na przykład EBC ma 



„kredyt depozytowy i„ kredyt banku centralnego na koniec dnia ”, z którego banki członkowskie mogą 

korzystać w celu zdeponowania depozytów i pożyczek przez noc. Nocna stopa procentowa musi zatem 

mieścić się między stopą depozytową a krańcową stopą procentową. Zazwyczaj stawka overnight jest 

daleka od depozytów, a oprocentowanie kredytów i pożyczek na kredyt jest rzadko stosowane. 

Polityka pieniężna 

Bank centralny i polityka pieniężna 

Przez politykę pieniężną rozumiemy politykę ukierunkowaną na kontrolowanie podaży pieniądza i stóp 

procentowych. W większości krajów bank centralny odpowiada za politykę pieniężną. Zwykle ma pełną 

lub prawie całkowitą kontrolę nad: 

• Nocnymi stopami procentowymi 

• Bazą pieniężną 

Ma także pewną kontrolę nad: 

• Stopami procentowymo o dłuższym terminie zapadalności. Ponieważ pożyczki o dłuższych terminach 

zapadalności są substytutami pożyczek jednodniowych, bank centralny również sprawuje kontrolę nad 

dłuższymi stopami procentowymi. Kontrola jest większa dla krótszych stawek. 

• Podażą pieniądza. Baza pieniężna stanowi jedynie niewielką część całkowitej podaży pieniądza, ale 

dzięki efektowi mnożnikowemu kontrola banku centralnego nad podażą pieniądza jest zwiększona. 

• Inflacją. W przypadku wielu banków centralnych jest to zmienna, którą są najbardziej zainteresowani 

kontrolowaniem. Dla wszystkich banków centralnych jest to ważna zmienna. Dokładnie to, w jaki 

sposób bank centralny wpływa na inflację poprzez kontrolowanie nocnej stopy procentowej i bazy 

monetarnej, jest jednym z najważniejszych zagadnień w teorii makroekonomicznej. 

Jak zobaczymy, nie jest możliwe wybranie stopy procentowej overnight i bazy pieniężnej niezależnie 

od siebie. W większości krajów głównym celem banku centralnego jest kontrolowanie stopy 

procentowej z dnia na dzień, a nie bazy pieniężnej. Kolejna sekcja pokazuje, że bank centralny musi 

zwiększyć bazę pieniężną, jeśli chce obniżyć stopę procentową z dnia na dzień. Gdy zwiększy to bazę 

monetarną, podaż pieniądza wzrośnie i zobaczymy ujemną korelację między stopą overnight a podażą 

pieniądza. 

Kiedy oprocentowanie overnight spada, podaż pieniądza rośnie 

Kiedy oprocentowanie overnight rośnie, podaż pieniądza maleje 

Pozostała część tej sekcji opisuje: 

• Jak baza pieniężna wpływa na podaż pieniądza poprzez efekt mnożnikowy. 

• W jaki sposób zmiany stawki overnight powodują zmiany podaży pieniądza. 

• W jaki sposób kontrola banku centralnego nad stopą procentową z dnia na dzień wpływa na dłuższe 

stopy procentowe. 

• W jaki sposób bank centralny może wpływać na inflację poprzez kontrolowanie stopy procentowej z 

dnia na dzień. 

Baza pieniężna i podaż pieniądza 



Bank centralny nie może drukować i dystrybuować pieniędzy - zwiększyłoby to ich zadłużenie bez 

zwiększenia ich aktywów. Zamiast tego zmieniają bazę pieniężną, kupując i sprzedając aktywa 

finansowe (zwykle obligacje rządowe) w ramach tak zwanych operacji otwartego rynku. Powiedzmy, 

że bank centralny kupuje rządowe papiery wartościowe za 100 milionów. Mogą zapłacić za te obligacje 

po prostu drukując nowe rachunki do kwoty 100 milionów. Na początku może się to wydawać 

podejrzane i „zbyt proste”. Pamiętaj jednak, że zaległe banknoty liczone są jako zobowiązanie dla 

banku centralnego. Kiedy kupi rządowe papiery wartościowe, jego aktywa wzrosną dokładnie o tę 

samą kwotę, co zobowiązania. Zazwyczaj bank centralny nie płaci gotówki, gdy kupuje rządowe papiery 

wartościowe. Zamiast tego poprosi bank sprzedawcy o uznanie rachunku osoby, a następnie o uznanie 

rachunku banku centralnego banku. Ta procedura jest równoznaczna z płatnością gotówką - baza 

pieniężna wzrośnie o tę samą kwotę w obu przypadkach (pamiętaj, że aktywa banków w banku 

centralnym są uwzględnione w bazie pieniężnej). Ponieważ doprowadzi to do wzrostu depozytów w 

bankach, podaż pieniądza wzrośnie. Poprzez efekt mnożnikowy wzrost podaży pieniądza wyniesie 

ponad 100 milionów. W ten sposób bank centralny może kilkakrotnie wpłynąć na podaż pieniądza, 

zmieniając bazę monetarną. 

Docelowe stopy procentowe w nocy i podaż pieniądza 

Istnieje wiele sposobów wyjaśnienia ważnego związku między docelową stopą procentową z dnia na 

dzień a podażą pieniądza. Skorzystamy z przykładu, aby wykazać, dlaczego obniżenie docelowej stopy 

procentowej w ciągu dnia zwiększa podaż pieniądza. Wyobraź sobie, że bank centralny zmienia cel z 

6% na 4%. Przed obniżeniem celu stopy procentowe z dnia na dzień wyniosły około 6%, powiedzmy 

między 5,6% a 6,4%. Kiedy bank centralny obniży cel do 4%, sygnalizuje, że chce uzyskać stopę 

overnight około 4%. Pamiętaj, że banki centralne zwykle dysponują instrumentami stałymi, które 

pozwalają bankom zaciągać pożyczki od banku centralnego według stopy nieco wyższej niż stopa 

docelowa (i pożyczać według stopy nieco niższej). Jeśli bank centralny nie zrobi nic poza zmianą stopy 

docelowej, banki natychmiast skorzystają ze stałych instrumentów i pożyczą od banku centralnego. 

Byli przyzwyczajeni do zaciągania pożyczek według stóp procentowych około 6% w ciągu nocy, ale teraz 

mogą zaciągać pożyczki w banku centralnym nieco powyżej 4%. Ale bank centralny nie chce korzystać 

z opcji stałych - chce, aby stopa overnight była zbliżona do celu, tak aby banki pożyczały sobie i zaciągały 

pożyczki na rynku. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób mogą wpłynąć na rynek overnight, aby banki 

chciały zaciągać pożyczki na około 4%? Odpowiedzią jest zwiększenie bazy monetarnej, a tym samym 

podaży pieniądza. Kiedy bank centralny kupuje rządowe papiery wartościowe, kupuje od wielu osób 

fizycznych, firm i instytucji. Depozyty i rezerwy w większości banków wzrosną zgodnie z opisem w 

poprzedniej części. Dlatego większość banków będzie chciała pożyczać z dnia na dzień, co obniży stopę 

procentową z dnia na dzień. Podsumowując: Kiedy Bank Centralny obniży stopę docelową, musi 

jednocześnie zwiększyć bazę pieniężną, kupując rządowe papiery wartościowe. Wzrost bazy 

monetarnej powoduje nadwyżkę w bankach, podaż funduszy rośnie z dnia na dzień, spada popyt i 

spada stopa z dnia na dzień. Chociaż podstawa pieniężna stanowi niewielką część podaży pieniądza, 

zmianę podstawy pieniężnej powiększa efekt mnożnika. 

Stawki za noc i stopy procentowe o dłuższym terminie zapadalności 

Kontrolując stopy procentowe z dnia na dzień, bank centralny wpłynie na stopy procentowe o dłuższym 

terminie zapadalności. Powodem tego jest to, że stopy procentowe o podobnym terminie zapadalności 

nie mogą być zbyt różne. Jeśli na przykład bank centralny podnosi stopę docelową (ruch 

przechwytujący krzywą dochodowości w górę), wówczas stopy procentowe o krótkim terminie 

zapadalności najprawdopodobniej wzrosną, ale dłuższe stopy procentowe również mogą wzrosnąć. 

Powiedzmy, że bank centralny podnosi stopę docelową. Gdy stopa docelowa rośnie, bank centralny 

musi podnieść stopę procentową z dnia na dzień, którą można osiągnąć poprzez sprzedaż rządowych 



papierów wartościowych. Następnie bank centralny obciąży rachunki banków centralnych banków 

komercyjnych, a banki obciążą rachunki nabywców papierów wartościowych. Rezerwy będą teraz zbyt 

małe, co spowoduje presję na wzrost stopy procentowej z dnia na dzień. Aby stworzyć saldo 

długoterminowe, banki będą chciały zwiększyć swoje depozyty i ograniczyć kredyty. Mogą to osiągnąć, 

podnosząc stopy procentowe banków. Inny sposób wyjaśnienia, dlaczego banki podnoszą stopy 

procentowe, jest następujący. Przy wyższych stopach procentowych z dnia na dzień banki są droższe, 

gdy kończą dzień z deficytem. 

Aby zmniejszyć ryzyko konieczności zaciągania pożyczek na noc, mogą zwiększyć swoje rezerwy, 

zwiększając depozyty i zmniejszając kredyty, co ponownie osiągają poprzez podniesienie stóp 

procentowych. Wpływa to również na rynkowe stopy procentowe. Po pierwsze, kiedy bank centralny 

sprzedaje rządowe papiery wartościowe, cena tych papierów spadnie, a stopa procentowa wzrośnie. 

Po drugie, rządowe papiery wartościowe są bliskim substytutem depozytów bankowych, a gdy jedna z 

tych stóp się zmienia, druga podąża za nimi. 

Stopy docelowe w nocy i inflacja 

Jednym z głównych celów każdego banku centralnego jest niska i stabilna inflacja. Główną zmienną 

kontrolną jest docelowy poziom stopy procentowej w ciągu dnia i wywoływany jest mechanizm, który 

pozwala celowi wpływać na  mechanizm transmisji inflacjii. Krótki opis mechanizmu transmisji wygląda 

następująco: 

1. Gdy wzrośnie docelowa stopa procentowa banku centralnego, wzrosną inne stopy procentowe w 

gospodarce (a podaż pieniądza spadnie, ale nie jest to tutaj ważne). 

2. Przy wyższych stopach procentowych pożyczanie jest droższe, a oszczędzanie bardziej korzystne. 

Dlatego konsumpcja i inwestycje spadną (mówimy, że bank centralny „ochładza” gospodarkę). 

3. Wraz ze spadkiem konsumpcji i inwestycji PKB spada, a bezrobocie wzrośnie. Spowoduje to spadek 

inflacji i tempa wzrostu płac. 

Rzeczywista stopa procentowa 

Stopy procentowe i inflacja 

Załóżmy, że masz 1 milion 1 stycznia 2018 roku. Kosz towarów i usług podobny do koszyka CPI kosztuje 

100 000. Następnie możesz kupić dokładnie 10 takich koszyków 1 stycznia 2018 r. Powiedz, że możesz 

zainwestować swój milion przy oprocentowaniu 10%. 1 stycznia 2019 roku będziesz miał 1,1 miliona. 

1,1 miliona może nie wystarczyć na 11 koszy, ponieważ ceny mogły ulec zmianie. Załóżmy, że w 2018 

r. Inflacja wyniosła 4%. Cena koszyka wzrosła do 100 000 * 1,04 = 104 000 i można kupić 1100/104 = 

10,58 koszy, czyli o 5,8% więcej niż w ubiegłym roku. Mimo że twoje bogactwo wzrosło o 10% (w 

jakiejkolwiek walucie, której używasz), twoje prawdziwe bogactwo (w koszach) wzrosło tylko o 5,8% i 

mówimy, że realna stopa procentowa wynosi 5,8%. 

Nominalne i realne stopy procentowe 

Aby odróżnić rzeczywistą stopę procentową od „normalnej” stopy procentowej, nazywa się ją 

nominalną stopą procentową. Nominalna stopa procentowa pokazuje wzrost twoich pieniędzy, 

podczas gdy stopa realna pokazuje wzrost tego, co możesz kupić za swoje pieniądze. 

Oczekiwana inflacja 

Należy pamiętać, że zmiany cen w 2018 r. mają znaczenie dla wysokiej realnej stopy procentowej 

(okresu, w którym depozyt jest oprocentowany). Oznacza to, że nigdy nie dowiesz się, jak wysoka 



będzie rzeczywista stopa, kiedy zaczniesz oszczędzać 1 stycznia 2018 r., Nawet jeśli dokładnie znasz 

nominalną stopę procentową. Kluczowe znaczenie dla ustalenia stopy realnej ma oczekiwana inflacja 

- inflacja oczekiwana w roku, w którym oszczędzasz. 

Relacja między nominalną stopą procentową, rzeczywistą stopą procentową a inflacją Jeśli nominalną 

stopę procentową oznaczymy jako R, rzeczywistą stopę procentową r oraz oczekiwaną inflację πe, 

wówczas rzeczywistą stopę procentową określa się: 

r = R - πe lub R = r + πe 

Wiele podręczników używa rzeczywistej inflacji (mierzonej w poprzednim okresie) zamiast oczekiwanej 

inflacji w definicji realnej stopy procentowej. Taka definicja nie jest całkowicie niepoprawna (chociaż 

poprawna definicja wykorzystuje oczekiwaną inflację), ponieważ oczekiwana inflacja jest często 

zbliżona do obecnie obserwowanej inflacji. 



Modele makroekonomiczne 

Dotarliśmy teraz do drugiej części. Pierwsze 7 sekcji zawierało opis zmiennych makroekonomicznych i 

instytucji. W drugiej części przeanalizujemy dopasowanie tych zmiennych razem  przedstawiając 

modele wyjaśniające główne zmienne makroekonomiczne. Korzystając z tych modeli, możemy na 

przykład analizować, co dzieje się, gdy rząd zwiększa konsumpcję, kiedy bank centralny podnosi 

docelową stopę procentową i kiedy towary wytwarzane w kraju dobrze sobie radzą na rynkach 

zagranicznych. Możemy również zrozumieć ważne obserwacje gospodarki, takie jak cykliczne wahania 

wzrostu, korelacja między bezrobociem a inflacją oraz związek między stopami procentowymi a 

kursami walutowymi. 

Makroekonomia nie jest nauką ścisłą, taką jak fizyka. Nikt nie wie dokładnie, jak powiązane są zmienne 

makroekonomiczne. Zamiast tego istnieje wiele modeli, które próbują wyjaśnić różne zastrzeżenia i 

związki między zmiennymi makroekonomicznymi. Niestety, nie wszystkie z tych modeli są spójne - 

jeden model może przewidywać spadek bezrobocia, jeśli bank centralny obniży docelową stopę 

procentową, podczas gdy inny może twierdzić, że taka zmiana nie wpłynie na bezrobocie. Ten typ 

problemu jest czymś, do czego musisz się przyzwyczaić i zaakceptować. Ekonomia nie jest 

przedmiotem, w którym można przeprowadzić eksperyment, aby dowiedzieć się, co jest naprawdę 

„prawdziwe”. Obserwowane zjawiska mogą mieć różne wyjaśnienia w różnych modelach, a różne 

modele doprowadzą do różnych prognoz zmiennych makroekonomicznych. Jeśli dojdziesz do wniosku, 

że „wzrost x spowoduje wzrost y”, naprawdę nie powinieneś myśleć o tym jako o własności realnego 

świata, a raczej o własności konkretnego modelu. Jednym z modeli, który jest bardzo popularny na 

praktycznie wszystkich podstawowych kursach makroekonomicznych na całym świecie, jest tak zwana 

synteza neoklasyczna. Jak sama nazwa wskazuje, jest to połączenie lub synteza dwóch modeli, a 

mianowicie modelu klasycznego i modelu keynesowskiego. Krótko mówiąc, synteza neoklasyczna 

twierdzi, że model keynesowski jest poprawny w krótkim okresie, podczas gdy model klasyczny jest 

poprawny na dłuższą metę. Reszta tego tekstu buduje syntezę neoklasyczną. Zauważ, że w 

rzeczywistości istnieje wiele mniejszych odmian neoklasycznej syntezy. Staram się przedstawić 

najczęstszą wersję. 

Wspólne założenia 

Wszystkie modele wymagają szeregu założeń, aby móc powiedzieć coś interesującego. W tej części 

opiszemy założenia, które będą obowiązywać w dalszej części. 

Bezrobocie i przepracowane godziny są bezpośrednio powiązane 

We wszystkich modelach zakładamy negatywny związek między liczbą przepracowanych godzin a 

bezrobociem. Jeśli liczba przepracowanych godzin wzrośnie, bezrobocie spadnie i odwrotnie. To 

założenie będzie prawdziwe, jeśli siła robocza będzie stała, a jednostki siły roboczej będą pracowały na 

pełny etat, albo w ogóle nie będą pracować. W rzeczywistości ten związek nie musi się utrzymywać. 

Możemy zaobserwować wzrost siły roboczej (na przykład z imigracji), która jest większa niż wzrost 

zatrudnienia, który prowadziłby do wzrostu zarówno liczby przepracowanych godzin, jak i bezrobocia, 

ale nie uwzględniamy tej możliwości. 

Bank centralny ma pełną kontrolę nad podażą pieniądza 

Pamiętaj, że podaż pieniądza jest równa mnożnikowi pieniędzy razy podstawa pieniężna. Zakładamy, 

że mnożnik pieniądza jest stały, a ponieważ baza monetarna jest całkowicie pod kontrolą banku 

centralnego, bank centralny będzie kontrolować podaż pieniądza. 

Polityka pieniężna = zmiana podaży pieniądza 



Bank centralny faktycznie ma inne instrumenty polityki pieniężnej poza tym, że jest w stanie określić 

podaż pieniądza. Najważniejsza jest docelowa stopa procentowa dla rynku overnight. My nie 

rozważymy możliwości zmiany docelowej stopy procentowej. Wiemy jednak, że istnieje ujemny 

związek między stopą docelową a podażą pieniądza. Dlatego jeśli chcesz zbadać wpływ wzrostu 

docelowej stopy procentowej, równie dobrze możesz zbadać spadek podaży pieniądza. 

Istnieje tylko jedna stopa procentowa 

Włączenie różnych stóp procentowych o różnych terminach zapadalności skomplikowałoby modele, 

ale nie kupiłoby zbyt wiele. Ponieważ stopy procentowe o różnych terminach zapadalności są wysoce 

skorelowane, zazwyczaj poruszają się w tym samym kierunku, a kierunek zmiennej jest zwykle tym, co 

nas interesuje. Jeśli chcesz, pomyśl o „stopie procentowej” jako rocznej stopie procentowej rządowe 

papiery wartościowe 

Kurs wymiany 

We wszystkich modelach oprócz tych z ostatniej sekcji założymy, że kurs wymiany jest elastyczny. 

Ponadto zakładamy, że kurs walutowy jest określony przez stosunek poziomu cen krajowych do 

poziomu cen zagranicznych. Jeśli na przykład ceny krajowe wzrosną o 10%, podczas gdy ceny 

zagraniczne są stałe, waluta krajowa straci na wartości o 10% w stosunku do waluty obcej. Motywy 

tego założenia i konsekwencje tego założenia można znaleźć w sekcji 16.2. Przy takim założeniu można 

założyć, że wywóz i przywóz są niezależne od poziomu cen krajowych. Jeżeli ceny krajowe wzrosną o 

10%, a waluta straci 10%, cena towarów wytwarzanych w kraju za granicą pozostanie niezmieniona 

Przepływy kapitału 

We wszystkich modelach oprócz tych z ostatniej sekcji, na krajową stopę procentową nie mają wpływu 

zagraniczne stopy procentowe. Przy wolnym przepływie kapitału jest to bardzo nieracjonalne 

założenie. Gdybyśmy podwyższyli krajową stopę procentową w stosunku do zagranicznych stóp 

procentowych, kapitał wpłynąłby do naszego kraju, co ponownie obniżyłoby krajową stopę 

procentową. 

Najbardziej rozsądne modele, w których na krajową stopę procentową wpływ mają zagraniczne stopy 

procentowe, są bardziej skomplikowane. Aby zrozumieć takie modele, musisz najpierw zrozumieć 

modele, w których ta komplikacja nie występuje. Również prognozy z modeli, w których krajowe stopy 

procentowe nie mają wpływu na zagraniczne stopy procentowe, są dość podobne do bardziej 

realistycznych modeli, które pozwalają na przepływy kapitału. W ostatnim rozdziale przyjrzymy się 

bardzo prostemu modelowi, który pozwala na przepływy kapitału i na krajową stopę procentową 

wpływ zagranicznych stóp procentowych, tak zwanemu modelowi Mundell-Fleminga 

Zmienne makroekonomiczne 

W tej sekcji podsumowaliśmy wszystkie zmienne makroekonomiczne, które rozważymy. Pierwsza 

kolumna wskazuje symbol, którego używamy dla zmiennej, podczas gdy kolumna 2 pokazuje nazwę 

zmiennej.  

Symbol : Nazwa Zmiennej 

Y : Realny PKB 

P : Poziom cen  

P.Y : Nominalny PKB  



U : Bezrobocie  

L : Przepracowane godziny  

K : Wysokość kapitału  

W : Płaca nominalna  

W / P : Płaca realna  

M : Podaż pieniądza (nominalna)  

R : Nominalne oprocentowanie  

r : Realna stopa procentowa 

C : Spożycie prywatne (rzeczywiste)  

I : Inwestycje (realne) 

G : Wydatki rządowe (rzeczywiste)  

NT : Podatek netto (rzeczywisty) 

X : Eksport (rzeczywisty) 

Im : Import (realny) 

NX : Eksport netto (realny)  

SH :Oszczędności gospodarstw domowych (realne)  

Sg : Oszczędności rządowe (realne) 

SR : Oszczędności reszty świata (realne) 

π : Inflacja  

πe : Oczekiwana inflacyjne 

πw : Inflacja płac 

πM  : Wzrost podaży pieniądza  

E : Kurs wymiany  

πE : Amortyzacja kursu walutowego  

Dwie zmienne są zmiennymi zapasów: K i M. Ceny nie mogą być scharakteryzowane jako zmienne 

zapasów lub przepływów. P, W, R, r i E obowiązują w danym momencie, podczas gdy π, πe, πw i πE 

obowiązują przez pewien okres czasu. π, πw i πE są zmianami P, W i E w poprzednim okresie, podczas 

gdy πe jest oczekiwaną zmianą P w następnym okresie. Wszystkie pozostałe zmienne są zmiennymi 

przepływowymi mierzonymi w pewnej jednostce na jednostkę czasu (na przykład L to liczba godzin 

przepracowanych w ciągu roku lub w dowolnej innej jednostce czasu 

Podaż i popyt 

W mikroekonomii staramy się rozróżniać popyt, podaż i obserwowaną ilość. Pierwsze dwa są 

hipotetycznymi koncepcjami, które wskazują pożądane ilości z gospodarstw domowych i firm w 

różnych warunkach. Zaobserwowana ilość to ilość, jaką konsumenci faktycznie kupują od firm. Główną 



różnicą jest to, że popyt i podaż są funkcjami - zależą od innych zmiennych - podczas gdy obserwowane 

wielkości są zmienne. Funkcje te są zwykle zilustrowane na wykresie, na którym ilustrujemy zależność 

popytu i podaży od innych zmiennych. W makroekonomii uwzględniamy również popyt i podaż wielu 

zmiennych. Jak dotąd każda zmienna reprezentowała obserwowaną wielkość. Na przykład L jest 

symbolem rzeczywistej liczby przepracowanych godzin, zmienną, którą możemy zmierzyć. Nie 

wprowadziliśmy jednak żadnego rozróżnienia między popytem a podażą siły roboczej, co musimy 

odtąd robić. Zmienne, dla których rozważymy podaż i popyt, to: Y, L, K M, C, I, G, X i Im. Aby oddzielić 

podaż i popyt od obserwowanej ilości, używamy indeksu S dla podaży i indeksu D dla popytu. Na 

przykład L jest nadal obserwowaną ilością pracy (zmienną), podczas gdy LS i LD reprezentują podaż pracy 

i popyt na pracę. Pamiętaj, że LS i LD są funkcjami, które mogą zależeć od różnych zmiennych w różnych 

modelach. 

Informacje o różnych modelach 

W dalszej części omówimy szereg modeli makroekonomicznych. Aby ułatwić ich rozdzielenie, 

podajemy różne nazwy. Porozmawiamy o „modelu klasycznym”, „modelu IS-LM” itp. Chociaż używamy 

terminu „model klasyczny” tak, jakby istniał tylko jeden model klasyczny, nie jest to do końca prawdą. 

Dla wszystkich omawianych modeli istnieje wiele odmian. Jednak podobieństwa między, na przykład, 

wszystkimi klasycznymi modelami są wystarczająco duże, aby uzasadnić wyrażenie „model klasyczny”. 

Ale musisz o tym pamiętać. Jeśli spojrzysz na „model IS-LM” w różnych podręcznikach, 

prawdopodobnie zobaczysz różne modele, ale główne prognozy z modeli są zwykle takie same. Dla 

każdego modelu staram się podać „najczęstszy” opis modelu. Jeśli na przykład nauczysz się modelu IS-

LM, na pewno rozpoznasz go w innych podręcznikach, które mogą opisać go w nieco inny sposób. 



Teoria wzrostu 

Celem tej sekcji jest próba wyjaśnienia wzrostu PKB. Modele tu bardzo różnią się od pozostałych 

modeli, ponieważ używają tylko funkcji produkcji i czynników produkcji w celu wyjaśnienia wzrostu. 

Modele wzrostu są ważne, na przykład, jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego niektóre kraje rosną szybciej i 

mają wyższy standard życia niż inne kraje. Przez wzrost rozumiemy procentową zmianę realnego PKB. 

Używamy realnego PKB, aby wyeliminować wpływ inflacji. W tym rozdziale można uznać, że inflacja 

wynosi zero, w którym to przypadku realny i nominalny PKB jest taki sam. W tym rozdziale zaczynamy 

od opisu zagregowanej funkcji produkcji. W dalszej części przyjrzymy się różnym teoriom wzrostu. 

Zagregowana funkcja produkcji 

Definicja 

Wyobraź sobie gospodarkę narodową w krótkim okresie czasu (powiedzmy tydzień). Oznaczamy: 

• L: łączna ilość pracy wykorzystanej w tym okresie (przez wszystkie osoby w gospodarce). 

• K: całkowita kwota wykorzystanego kapitału. 

• Y: całkowita ilość wyrobów gotowych wyprodukowanych w tym okresie (rzeczywista). 

Nadal jest tak, że L i Y są przepływami, podczas gdy K jest zasobem. W krótkim okresie czasu możemy 

założyć, że kwota kapitału jest stała. Zagregowana funkcja produkcji, lub po prostu funkcja produkcji, 

jest funkcją, która wiąże L, K i Y. W szczególności zakładamy, że Y jest funkcją L i K: 

Y = f(L, K) 

W większości przypadków nie określimy dokładnie, jak wygląda funkcja f. Zawsze jednak zakładamy, że 

f rośnie w L i K, to znaczy, gdy zużyjemy więcej siły roboczej i / lub więcej kapitału, wytworzymy więcej 

dóbr. 

Krańcowy produkt pracy i kapitału 

Definiujemy krańcowy produkt pracy, MPL, jako pochodną f względem L - to znaczy jako (w 

przybliżeniu) o ile Y wzrośnie, gdy L wzrośnie o jedną jednostkę. Definiujemy również margines 

iloczyn kapitału, MPK jako pochodna f względem K. Zauważ, że MPL i MPK będą zależeć zarówno od L, 

jak i K (MPL i MPK są funkcjami, a nie zmiennymi). 

 

• Ponieważ f rośnie w L, MPL musi być dodatnie dla wszystkich wartości L i K. 

• Zakłada się, że MPL spada w L - im więcej pracy jest zużywanej, tym niższy krańcowy produkt pracy. 

• Zakłada się, że MPL rośnie w K - im więcej kapitału, tym wyższy krańcowy produkt pracy. 

• W ten sam sposób MPK musi być dodatnie dla wszystkich wartości L i K. 

• Zakłada się, że MPK zmniejsza się  

w K, a rośnie w L. 



Kiedy spojrzymy na Y jako funkcję L trzymającą poprawkę K, Y będzie rosło w L, ale w malejącym tempie 

(z uwagi na fakt, że MPL jest dodatnie, ale maleje w L). 

Produktywność pracy definiujemy jako R / L, czyli jako PKB na przepracowaną godzinę. Wydajność 

pracy mówi nam, ile możemy wyprodukować, wykorzystując godzinę pracy, i zależy to od ilości 

kapitału, a także od technologia. 

Funkcja produkcji i wzrost 

Na podstawie prostej funkcji produkcyjnej Y = f (L, K) możemy zidentyfikować trzy źródła wzrostu: 

• Wzrost L. 

• Wzrost K. 

• Zmiana funkcji f 

Pierwsze dwa stanowią wzrost czynników produkcji. L może wzrosnąć, jeśli liczba ludności wzrośnie, 

jeśli będziemy mieli więcej osób na rynku pracy lub spadnie bezrobocie. K wzrasta, jeśli inwestycje są 

duże, ponieważ są one, jeśli całkowite oszczędności są duże. Z czasem funkcja f nie musi być tą samą 

funkcją. Możliwe jest, że Y wzrasta, mimo że L i K są stałe. Kiedy f zmienia się tak, że ta sama ilość 

czynników produkcji przyniesie więcej produkcji, mówimy, że mamy postęp technologiczny lub wzrost 

wydajności. Wraz z postępem technologicznym, MPL i MPK będą zazwyczaj rosły dla danych wartości L 

i K, to znaczy wzrasta wydajność czynników. Edukacja i wzrost kapitału ludzkiego są ważnymi aspektami 

wzrostu PKB. W literaturze kapitał ludzki jest traktowany na różne sposoby: 

• Można myśleć o kapitale ludzkim jako o K - z tego punktu widzenia edukacja jest rodzajem inwestycji. 

• Możesz dodać kolejną zmienną w funkcji produkcji: Y = f (L, K, H), gdzie H jest kwotą kapitału ludzkiego 

i K kwotą kapitału fizycznego. 

• Ilość kapitału ludzkiego może wpływać na funkcję f. Im więcej kapitału ludzkiego, tym więcej można 

wytworzyć z tej samej ilości L i K. Z tego punktu widzenia zwiększenie ilości kapitału ludzkiego 

doprowadzi do wzrostu wydajności. 

Rachunkowość wzrostu to działalność, w której staramy się ustalić, ile wzrostu PKB wynika ze wzrostu 

L, wzrostu K i wzrostu wydajności. 

Teorie wzrostu 

Klasyczna teoria wzrostu 

Funkcja produkcji nie dostarczy nam teorii ani wyjaśnienia wzrostu. To tylko wygodne narzędzie, które 

pomaga nam rozbić wzrost na jego składniki. Istnieje jednak wiele teorii wzrostu, które próbują pójść 

o krok dalej. Najstarsza z tych teorii to tak zwana klasyczna teoria wzrostu, która jest przede wszystkim 

kojarzona z Thomasem Robertem Malthusem. Klasycznej teorii wzrostu nie należy mylić z klasycznym 

modelem, który omówimy później. Również klasyczna teoria wzrostu, która została opracowana pod 

koniec XVIII wieku, ma dziś niewiele lub nie ma żadnego znaczenia. Prezentujemy to, abyś mógł lepiej 

zrozumieć bardziej nowoczesne teorie wzrostu. Krótko mówiąc, klasyczną teorię wzrostu można opisać 

następująco: 

1. W związku z rozwojem technologicznym podwyższenie kapitału i wzrost krańcowego produktu 

pracy. 

2. Wzrost PKB na mieszkańca. Wraz z wyższym standardem życia liczba ludności wzrośnie. 



3. Wraz ze wzrostem liczby ludności spada wydajność pracy (więcej osób, ale tyle samo kapitału). 

4. PKB na mieszkańca znów spadnie. Kiedy PKB na mieszkańca spadnie do poziomu wystarczająco 

wysokiego, aby powstrzymać głód przed populacją, wzrost populacji ustanie. 

Zniszczenie kapitału, na przykład przez wojnę, działa w odwrotny sposób. Produkt krańcowy pracy 

spada, PKB na mieszkańca spada, a liczba ludności maleje. Doprowadzi to ponownie do wzrostu 

krańcowego produktu pracy i powrotu PKB na mieszkańca do „wskaźnika przetrwania”. Głównym 

punktem tego modelu jest to, że wzrost populacji zawsze eliminuje pozytywne skutki rozwoju 

technologicznego, a PKB na mieszkańca zawsze wraca do poziomu przeżycia. Ta bardzo „ponura” teoria 

wzrostu była widoczna na początku 1800 roku, a ekonomia do dziś jest czasem nazywana „Ponurą 

nauką”. Dziś wiemy, że prognozy modelu były niepoprawne. W pozostałej części XIX wieku Europa 

odnotowała wzrost PKB na mieszkańca. Chociaż wzrost liczby ludności był wysoki, nie wystarczył 

prawie do wyeliminowania pozytywnych skutków rozwoju technologicznego. 

Neoklasyczny model wzrostu 

Głównym celem innego ważnego modelu wzrostu, neoklasycznego modelu wzrostu, jest wyjaśnienie, 

w jaki sposób można osiągnąć stały wzrost PKB na mieszkańca. Model został opracowany przez Roberta 

Solowa w latach 60. XX wieku i czasami nazywany jest modelem wzrostu Solowa lub modelem wzrostu 

egzogenicznego. Neoklasycznego modelu wzrostu nie należy mylić z neoklasyczną syntezą. „Neo” 

oznacza „nowy” - neoklasyczna teoria wzrostu jest „nową wersją” klasycznego modelu wzrostu. 

Zasadnicza różnica między klasycznym a neoklasycznym modelem wzrostu polega na tym, że populacja 

jest endogenna w pierwszym, a egzogenna w drugim. W modelu klasycznym liczba ludności wzrośnie 

lub spadnie w zależności od tego, czy PKB na mieszkańca jest wyższy, czy niższy niż poziom przeżycia. 

W modelu neoklasycznym na wzrost populacji nie ma wpływu PKB na mieszkańca (jednak wzrost 

populacji wpłynie na wzrost PKB na mieszkańca). W modelu neoklasycznym tylko postęp 

technologiczny wpływa w długim okresie na PKB na mieszkańca. Będziemy mieli stały wzrost PKB na 

mieszkańca, gdy nastąpi rozwój technologiczny, który zwiększy wydajność pracy. Stały wzrost PKB 

wymaga zatem ciągłego postępu technologicznego. Rząd nie może wpływać na tempo wzrostu w 

neoklasycznym modelu wzrostu, z wyjątkiem czasowych. Rząd może mieć wpływ na PKB na mieszkańca 

(a tym samym na tempo wzrostu), ale tempo wzrostu zawsze wraca do poziomu określonego przez 

postęp technologiczny. To samo dotyczy oszczędności. Wzrost oszczędności może mieć przejściowy 

wpływ na PKB, ale w dłuższej perspektywie nie będzie miał żadnego wpływu. 

Teoria wzrostu endogennego 

Teoria wzrostu endogennego lub nowa teoria wzrostu została opracowana w latach 80. przez Paula 

Romera i innych. W modelu neoklasycznym postęp technologiczny jest zmienną egzogeniczną. 

Neoklasyczny model wzrostu nie próbuje wyjaśnić, w jaki sposób, kiedy i dlaczego dokonuje się postęp 

technologiczny. Głównym celem teorii wzrostu endogennego jest uczynienie postępu 

technologicznego endogenną zmienną, którą należy wyjaśnić w modelu, stąd też nazwa teorii wzrostu 

endogennego. Istnieje wiele różnych wyjaśnień postępu technologicznego. Większość z nich ma jednak 

wiele wspólnych cech: 

• Opierają się na stałym zwrocie kapitału na skalę. Zatem MPK nie jest funkcją malejącą K w tych 

modelach. 

• Uważają rozwój technologiczny za dobro publiczne. 

• Koncentrują się bardziej na kapitale ludzkim. 



• Rząd może wpłynąć na tempo wzrostu. Wyższe oszczędności prowadzą również do wyższego 

wzrostu, a nie tylko wyższego PKB na mieszkańca. 

• W długim okresie przewidują konwergencję PKB na mieszkańca między krajami. Jest to konsekwencja 

dobra publicznego wynikającego z rozwoju technologicznego. 

Rozdzielenie wzrostu i fluktuacji 

Często przydatne jest rozdzielenie ewolucji zmiennej, która z czasem rośnie, na trend i wahania wokół 

tego trendu. Poniższe wykresy pokazują taki podział na realny PKB. 

 

Lewy schemat pokazuje stylizowany wykres realnego PKB w czasie. Pokazuje dwie ważne cechy 

realnego PKB. PKB zmienia się w czasie, a PKB rośnie w czasie - przynajmniej w dłuższym okresie. Lewy 

wykres jest sumą środkowego wykresu i prawego wykresu. Środkowy wykres pokazuje trend PKB. 

Trend ten stanowi drugą cechę PKB - fakt, że PKB rośnie z czasem. Prawy wykres pokazuje wahania 

wokół trendu (cykli) PKB. Wahania wokół trendu stanowią pierwszą właściwość PKB. W 

makroekonomii często obserwuje się oddzielnie trendy i cykle. Celem teorii wzrostu jest zbadanie 

trendu, podczas gdy większość makroekonomii oprócz teorii wzrostu dotyczy cykli. Tendencja dotyczy 

bardzo długofalowej perspektywy gospodarki, podczas gdy cykle dotyczą krótko- i średnioterminowej. 

Reszta dotyczy wyłącznie cykli, a nie trendów. Dlatego, kiedy myślisz o PKB w pozostałych rozdziałach, 

powinieneś pomyśleć o PKB jak na prawym wykresie: PKB ma cykle, ale nie ma trendu. Zasadniczo 

będziemy badać PKB w przypadku, gdy trend został usunięty. 



Model klasyczny 

„Model klasyczny” był terminem wymyślonym przez Keynesa w latach 30. XX wieku w celu 

przedstawienia w zasadzie wszystkich idei ekonomii, które odnoszą się do makroekonomii, począwszy 

od Adama Smitha w XVIII wieku aż do do pism Arthura Pigou z lat 30. XX wieku. Tu opiszę główne cechy 

tego, co obecnie nazywamy modelem klasycznym, oraz sposób określania zmiennych 

makroekonomicznych w tym modelu. Jak omówiono w poprzedniej sekcji, skupiamy się na cyklach, a 

wszystkie składniki uwzględnione w PKB (konsumpcja, inwestycje, import i eksport) są zmiennymi, w 

których trend został usunięty. Klasyczny model w tym rozdziale nie omawia określenia kursu 

walutowego. W rozdziale 16 przyjrzymy się rozszerzeniu klasycznego modelu, który obejmie również 

kurs walutowy. 

Rynek pracy 

Zaczynamy od opisu klasycznego modelu rynku pracy. 

Popyt na siłę roboczą 

Zakłada się, że popyt na pracę LD jest odwrotnie powiązany z realnym wynagrodzeniem W / P Firmy 

maksymalizujące zyski będą chciały zatrudnić pracę do momentu, w którym krańcowy produkt MPL 

pracy będzie równy rzeczywistemu wynagrodzeniu W / P. Wcześniej zakładaliśmy, że MPL spada w L, 

a popyt na siłę roboczą można zilustrować na poniższym wykresie. 

 

Z wykresu można wnioskować, że zagregowany popyt na siłę roboczą lub tylko popyt na siłę roboczą 

zależy od rzeczywistej płacy. Jeśli realne wynagrodzenie wzrośnie, popyt na pracę spada i odwrotnie. 

Na przykład popyt na siłę roboczą spadnie, jeśli W wzrośnie i / lub P spadnie, ale nie zmieni się, jeśli W 

i P wzrosną o ten sam procent. W modelu klasycznym rynki charakteryzują się doskonałą konkurencją, 

a firmy nie mogą wpływać na W i P. Jednak decydują, ile siły roboczej zatrudnić. Jeśli zsumujesz całą 

siłę roboczą, którą firmy chcą zatrudnić, otrzymasz całkowite zapotrzebowanie na siłę roboczą. 

Podaż siły roboczej 

Zakłada się, że podaż pracy LS jest dodatnio związana z realnym wynagrodzeniem W / P. Całkowita 

podaż pracy jest określana przez osoby maksymalizujące użyteczność. Płaca realna wpływa również na 

całkowitą podaż pracy. Wzrost realnej płacy ma dwa skutki: 

• Efekt dochodu: przy wyższym dochodzie jednostki będą chciały spędzać więcej czasu wolnego (o ile 

czas wolny jest normalnym dobrem). Wyższe płace realne doprowadzą do niższej podaży pracy. 



• Efekt substytucyjny: Wyższa płaca realna sprawi, że czas wolny będzie stosunkowo droższy, co 

spowoduje, że ludzie będą go zastępować konsumpcją. Wyższe płace realne doprowadzą do wyższej 

podaży pracy. 

Ogólnym skutkiem zmiany płac realnych jest suma efektów dochodów i substytucji. Dla niektórych 

osób efekt substytucyjny będzie silniejszy niż efekt dochodowy i zwiększą podaż  na siłę roboczą wraz 

ze wzrostem realnego wynagrodzenia, a dla niektórych będzie odwrotnie. W modelu klasycznym 

zawsze zakłada się, że skumulowana podaż pracy rośnie, gdy rosną płace realne (efekt substytucyjny 

jest silniejszy niż efekt dochodowy). 

Równowaga na rynku pracy 

Płaca realna W / P będzie równa równowadze płacy realnej w modelu klasycznym Bez interwencji rządu 

i związków zawodowych rynek pracy zawsze będzie w równowadze w modelu klasycznym. Oznacza to, 

że płaca realna będzie równa równowadze płacy realnej - poziomu płacy realnej, która zrównoważy 

popyt na pracę i podaż pracy. Z wykresu jasno wynika również, że całkowita ilość pracy L jest określana 

na rynku pracy. Kiedy płaca realna jest równa płacy realnej w równowadze, podaż pracy jest równa 

popytowi na pracę i jest to kwota, która zostanie wykorzystana w produkcji. Mamy wtedy pełne 

zatrudnienie. Jeśli płace realne są wyższe niż równowaga płacy realnej, popyt na pracę będzie niższy 

niż podaż. Różnica polega na tym, że stopa bezrobocia przekracza naturalną stopę bezrobocia. W 

równowadze nie ma zatem „mimowolnego” bezrobocia w modelu klasycznym. 

PKB i Prawo Say'a 

Łączna podaż 

YS = f (L, K) w klasycznym modelu gdzie L jest określany na rynku pracy, podczas gdy K jest egzogenny 

Zagregowana podaż YS jest zdefiniowana jako ilość produktów gotowych i usług, które firmy w danym 

kraju będą chciały sprzedawać na danych warunkach. W modelu klasycznym podaż zagregowana jest 

określona przez funkcję produkcji, YS = f (L, K). Wysokość kapitału w modelu klasycznym jest zmienną 

egzogeniczną; nie jest określony w modelu, ale zakłada się, że został podany. Chociaż zazwyczaj 

zakładamy, że K jest stały - co jest rozsądne w krótkim okresie - nie musi być stały. K może z czasem 

wzrosnąć, ale musimy znać K w dowolnym momencie. Ilość pracy jest jednak zmienną endogenną, 

która jest określana na rynku pracy. Oznacza to, że YS jest całkowicie zdeterminowany przez rynek pracy 

w modelu klasycznym. 

Łączne zapotrzebowanie i prawo Say'a 

YD = YS w modelu klasycznym (prawo Saya) 

Zagregowane zapotrzebowanie YD jest definiowane jako ilość gotowych produktów i usług 

wytwarzanych w kraju, które konsumenci, rząd i reszta świata chcą kupować na danych warunkach. 

Jednym z kluczowych elementów klasycznego modelu jest prawo Saya. Zgodnie z prawem Saya łączny 

popyt jest zawsze równy łącznej podaży: YD = YS. 

Prawo Saya jest czasem określane jako „podaż tworzy własny popyt”. Motywacja tego stwierdzenia 

jest mniej więcej taka. Jeśli produkcja (YS) wzrośnie o miliard, dochód narodowy również wzrośnie o 

jeden bilion. Oznacza to, że jednostki będą miały dokładnie jeden miliard na wydatki - wystarczy, aby 

kupić wzrost produkcji. Tak więc YD wzrośnie również o jeden miliard. Wzrost podaży jednego miliarda 

stworzyło wzrost popytu o tę samą kwotę. W modelu klasycznym zaobserwowane PKB Y będzie równe 

łącznej podaży: Y = YS. PKB jest w całości determinowany przez firmy i nie ma potrzeby modelowania 

zagregowanego popytu. Zawsze tak jest 



YD = Y = YS = f (L, K). 

Jak nie uzasadniać prawa Saya 

Na początku prawo Saya może wydawać się „oczywiste”. Jednak nie jest - w rzeczywistości jest bardzo 

kontrowersyjny. Może się wydawać oczywiste, że prawdopodobnie nauczyłeś się z mikroekonomii, że 

w równowadze popyt jest równy podaży. Jeśli jesteś poza równowagą, ceny się dostosują i zostaniesz 

przywrócony do równowagi. Nie jest to motywem stojącym za prawem Saya, które nie jest warunkiem 

równowagi. W modelu klasycznym YD i YS są rzeczywistymi zmiennymi, które nie zależą od poziomu 

cen. Może cię to wydawać dziwne. YS zależy tylko bezpośrednio od L i K, a pośrednio od realnej płacy. 

Jeśli poziom cen wzrośnie w modelu klasycznym, poziom płac wzrośnie o tę samą kwotę, pozostawiając 

rzeczywistą płacę bez zmian. Jeśli chodzi o zagregowany popyt, jeśli zarówno poziom cen, jak i poziom 

płac wzrosną (o tę samą kwotę), to tak naprawdę nie ma zmian dla konsumentów. Jeśli wszystkie ceny 

podwoją się, a dochód podwoi się, nie ma potrzeby dostosowywania popytu. Uzasadnienie prawa Saya 

nie jest warunkiem równowagi poprzez korekty cen. Żadna korekta cen na świecie nie zrównoważy 

zagregowanego popytu i zagregowanej podaży w modelu klasycznym. Zamiast tego uzasadnienie 

opiera się raczej na skutkach dochodowych niż na skutkach cenowych: wyższa podaż ⇒ wyższy dochód 

⇒ wyższy popyt. Powód, dla którego prawo Saya jest tak kontrowersyjne, jest następujący. Załóżmy, 

że konsumenci i inwestorzy obawiają się, że gospodarka zwolni. Mogą wówczas zdecydować o 

zaoszczędzeniu znacznej części swoich dochodów, a zagregowany popyt może nie być równy 

zagregowanej podaży. To naprawdę punkt wyjścia dla keynesowskiej ekonomii, którą spotkamy w 

kolejnej sekcji. 

Poziom cen i teoria ilościowa pieniądza 

Teoria ilościowa pieniądza 

Jednym z kluczowych elementów klasycznego modelu jest teoria ilości pieniądza. Teoria ilościowa 

pieniądza łączy trzy ważne zmienne: M, P i Y: podaż pieniądza, poziom cen i 

nominalnemu PKB. Załóżmy, że nominalny PKB jest równy 100 w danym roku, podczas gdy podaż 

pieniądza jest stała i równa 20 przez cały rok. Ponieważ używamy pieniędzy do zakupu gotowych 

produktów, możemy stwierdzić, że każda jednostka pieniężna (USD lub euro lub cokolwiek innego) była 

używana średnio 5 razy w ciągu roku (100/20). Ta wartość nazywa się prędkością pieniądza i jest 

oznaczona przez V. Mamy 

V = (P∙Y) / M 

To nie jest teoria, ale definicja. To, co czyni ją teorią - teorią ilości pieniądza - to założenie, że V jest 

zmienną stabilną, która nie zależy od innych zmiennych ekonomicznych. W teorii ilości prędkość 

pieniądza jest zmienną egzogeniczną. Główną konsekwencją teorii ilości pieniądza jest bezpośredni 

związek między M i P, jeśli Y jest stały. Na przykład, jeśli podaż pieniądza wzrośnie, a realny PKB 

pozostanie taki sam, P wzrośnie dokładnie tak samo jak M (w procentach). 

Poziom cen 

Poziom ceny jest określany na podstawie ilościowej teorii pieniądza: 

P = (M ∙ V) / Y 

W modelu klasycznym podaż pieniądza M jest zmienną egzogeniczną (stąd tempo wzrostu podaży 

pieniądza πM jest egzogeniczne). Jest on określany przez bank centralny. Podobnie V jest zmienną 

egzogeniczn

zależy od rynku pracy i funkcji produkcji. Jeśli połączymy to z teorią ilości pieniądza, możemy ustalić 



poziom ceny P: P = (M ∙ V) / Y. Załóżmy teraz, że PKB jest stały w czasie. Ponieważ V jest stabilny 

(powiedzmy, że również jest stały), zmiana procentowa w P jest równa zmianie procentowej w M. 

Oznacza to, że inflacja jest równa stopie wzrostu pieniądza lub π = πM. 

Pamiętaj, że usunęliśmy trend w Y, co oznacza, że Y zmienia się w miarę zbliżania się do średniej. Zatem 

Y nie jest stałe w czasie, ale nie ma wzrostu w Y. Dlatego π = πM nadal będzie w przybliżeniu prawdziwe, 

nawet gdy Y nie jest stałe (będzie prawdziwe na średnią i na dłuższą metę). Gdybyśmy nie usunęli 

trendu w Y, zamiast tego inflacja byłaby równa wzrostowi w podaż pieniądza minus wzrost realnego 

PKB. 

Zagregowany popyt 

P i Y są zmiennymi endogennymi i zgodnie z teorią ilości pieniądza potrzebujemy P∙Y = stała. Jeśli 

podzielimy obie strony przez P, otrzymamy Y = stała / P. Ponieważ Y = YD w modelu klasycznym, 

możemy zapisać YD = stała / P. Ta zależność jest czasem nazywana „klasycznym popytem 

zagregowanym”, ponieważ odnosi się do rzeczywistego popytu zagregowanego dla towarów i usług od 

YD do poziomu cenowego P. 

Należy jednak pamiętać, że to nie korekty cen sprawiają, że zagregowany popyt jest równy 

zagregowanej podaży na powyższym wykresie. Zagregowany popyt jest zawsze równy zagregowanej 

podaży o powiedzmy prawo. W modelu klasycznym YD nie jest określane przez P, lecz przeciwnie; P jest 

określone przez YD (co jest równe YS) i podaż pieniądza (która jest zawarta w stałej). 

Płace nominalne 

W = (W / P) ∙ P 

Płaca nominalna jest równa płacy realnej razy poziom cen. Ponieważ płace realne W / P są określane 

na rynku pracy, a P jest określane przez teorię ilościową pieniądza, możemy również określić 

ilości, określiliśmy teraz W, P, Y i L. Możemy również zademonstrować, jak wszystkie te cztery są 

określane jednocześnie: 

 

Stopa procentowa, konsumpcja i inwestycje 

Funkcja zużycia 



Przyjmuje się, że zużycie C(r) ma negatywny związek z rzeczywistą stopą procentową r. Zagregowany 

popyt na dobra konsumpcyjne definiuje się jako całkowitą ilość gotowych towarów i usług, które 

gospodarstwa domowe chcą kupować na różnych warunkach. Nie ma konkretnej dostawy dóbr 

konsumpcyjnych - firmy oferują towary końcowe, ale nie rozróżniają między dostawą dla 

konsumentów, dostawą dla inwestorów i dostawą dla obcokrajowców. Użyliśmy symbolu C do 

obserwowanego zużycia. Aby zachować spójność z zapisem, należy oznaczyć popyt na dobra 

konsumpcyjne według CD. Nie jest to jednak powszechna praktyka w makroekonomii. Zamiast tego 

symbol C jest używany również do popytu na towary konsumpcyjne. Na szczęście jest prawie zawsze 

oczywiste z kontekstu, jeśli symbol C reprezentuje obserwowane zużycie - wówczas jest zmienną - a 

gdy C reprezentuje popyt na dobra konsumpcyjne - jest to funkcja. ponadto termin „popyt na dobra 

konsumpcyjne” jest często skracany do „popytu na konsumpcję” lub po prostu „konsumpcji”. Ilekroć 

widzisz „zużycie”, musisz dowiedzieć się, czy oznacza to obserwowane zużycie czy popyt 

konsumpcyjny. W modelu klasycznym zakłada się, że popyt konsumpcyjny jest negatywnie powiązany 

z rzeczywistą stopą procentową r. Wyższe realne stopy procentowe sprawiają, że dziś pożyczanie 

pieniędzy na konsumpcję jest droższe. Podobnie bardziej sprzyjające będzie odłożenie konsumpcji na 

przyszłość. Konsumpcja jest zatem oznaczona przez C(r), a ta notacja wyjaśnia, że mówimy o popycie 

konsumpcyjnym, a nie obserwowanej konsumpcji. 

Popyt inwestycyjny 

Zakłada się, że inwestycja I (r) ma negatywny związek z rzeczywistą stopą procentową r. Całkowity 

popyt na dobra inwestycyjne definiuje się jako całkowitą ilość dóbr inwestycyjnych, które firmy chcą 

kupić na różnych warunkach. Ponownie, jeśli chodzi o konsumpcję, nie ma „podaży inwestycji” i często 

używamy „Inwestycji” jako skrótu do popytu na inwestycje. Używamy tego samego symbolu I do 

obserwowanych inwestycji i zapotrzebowania na inwestycje. W modelu klasycznym inwestycje są 

również negatywnie powiązane z rzeczywistym zainteresowaniem r. Inwestycje doprowadzą w 

przyszłości do wyższych dochodów, a przy wyższej realnej stopie procentowej taki przyszły dochód jest 

dziś mniej wart. Mniej projektów wymagających inwestycji będzie opłacalnych, a inwestycje spadną. 

Inwestycje są oznaczone symbolem I(r) w modelu klasycznym. 

Dochody rządowe, wydatki rządowe i eksport netto 

G, NT i NX są zmiennymi egzogenicznymi w modelu klasycznym. W modelu klasycznym (i w większości 

modeli makroekonomicznych) zakłada się, że wydatki publiczne i podatki netto są zmiennymi 

egzogenicznymi określonymi przez rząd. Net Exports NX jest również zmienną egzogeniczną, co 

oznacza, że zarówno import Im, jak i eksport X są to zmienne egzogeniczne. Eksport jest 

zdeterminowany przez resztę świata i ta zmienna jest egzogeniczna w większości modeli makr. Można 

założyć, że import zależy od realnej stopy procentowej na podstawie tych samych argumentów, które 

wykorzystaliśmy do konsumpcji. Możliwe byłoby zmodyfikowanie klasycznego modelu tak, aby import 

zależał od realnej stopy procentowej, ale wyniki byłyby w dużej mierze takie same. Dlatego zakładamy, 

że import jest również egzogeniczny. 

Oszczędności gospodarstwa domowego 

Pamiętaj, że konsumpcja może odnosić się do obserwowanej konsumpcji, a także do popytu 

konsumpcyjnego. To samo dotyczy „oszczędności gospodarstw domowych”, które mogą być 

obserwowanymi oszczędnościami gospodarstw domowych a także podaż oszczędności przez sektor 

gospodarstw domowych. Podaż oszczędności przez sektor gospodarstw domowych jest definiowana 

jako kwota netto, którą wszystkie gospodarstwa domowe razem pożyczają na różnych warunkach. Po 

pierwsze, dla oszczędności zawsze jesteśmy zainteresowani siecią. Niektóre osoby będą chciały 

pożyczyć, a niektóre będą chciały pożyczyć, a niektóre będą chciały zrobić jedno i drugie. Oszczędności 



gospodarstw domowych to suma wszystkich pozycji, w których pożyczki są zdefiniowane jako kwoty 

dodatnie, a pożyczki jako kwoty ujemne. Jeśli pożyczasz pieniądze w banku, w efekcie zmniejszasz 

sumę oszczędności. W modelu klasycznym podaż oszczędności SH zależy pozytywnie od realnej stopy 

procentowej w klasycznym modelu. Wynika to z faktu, że C zależy ujemnie od r. Kiedy r wzrasta, 

zużywamy mniej i więcej oszczędzamy. Dlatego oszczędności gospodarstw domowych są oznaczone 

SH(r). 

Oszczędności ogółem 

Całkowite oszczędności S(r) zależą dodatnio od realnej stopy procentowej. Pamiętaj, że całkowite 

oszczędności są zdefiniowane jako S = SH + SG + SR, suma oszczędności netto z gospodarstwa 

domowego, rządu i reszty świata. Podobnie jak w przypadku SH, S może być obserwowaną kwotą 

oszczędności lub całkowita podaż oszczędności. W modelu klasycznym SG i SR są zmiennymi 

egzogenicznymi. SG = NT - G i SR = Im - X zależą tylko od zmiennych egzogenicznych i dlatego same są 

egzogenne 

Jedyną częścią oszczędności, która jest endogeniczna, są oszczędności gospodarstwa domowego. 

Ponieważ oszczędności gospodarstw domowych zależą dodatnio od realnej stopy procentowej, 

oszczędności ogółem będą dodatnio zależne od realnej stopy procentowej. W modelu klasycznym 

używamy S (r) do oznaczenia całkowitych oszczędności i mamy 

S(r) = SH (r) + SG + SR. 

Zauważ, że SH, SG i / lub SR mogą bardzo dobrze być ujemne. Na przykład, gdy SG jest ujemny, G > NT, 

a rząd jest pożyczkobiorcą netto. 

Określenie stopy procentowej 

Rzeczywista stopa procentowa r będzie równa rzeczywistej stopie procentowej równowagi .W modelu 

klasycznym definiujemy rzeczywistą stopę procentową równowagi r* jako rzeczywistą stopę 

procentową, w której oszczędności są równe inwestycjom, S(r*) = I(r*). Wiemy, że S = I jest wymogiem 

równowagi rynkowej. W modelu klasycznym realna stopa procentowa determinuje przepływ środków 

do i z rynku finansowego. Wyższe realne stopy procentowe doprowadzą do większych przepływów 

środków na rynek (oszczędności zależą dodatnio od r) i mniejszych wypływów z rynku (inwestycje 

zależą negatywnie od r). Rzeczywista stopa procentowa będzie taka, aby przepływy na rynek były 

dokładnie takie same jak wypływy z rynku. 

 



Na tym wykresie możemy również określić wielkość inwestycji i oszczędności. W równowadze, gdy r = 

r*, S = I jest tym, czego potrzebujemy, aby zachować tożsamość PKB. Gdy znamy oszczędności, możemy 

ustalić  oszczędności gospodarstw domowych od SH = S - SG - SR. W modelu klasycznym oczekiwana 

inflacja πe jest zmienną egzogeniczną, a ponieważ R = r + πe możemy określić nominalną stopę 

procentową na podstawie stopy realnej. 

Zużycie 

Ostatnią zmienną, którą można określić w modelu klasycznym, jest zużycie C. Zużycie można znaleźć 

na kilka sposobów, które dają dokładnie tę samą odpowiedź: 

• C = C(r) z funkcji konsumpcji znanej r. 

• Rozwiązując C w równaniu SH = Y - NT - C. Znaleźliśmy Y i SH, podczas gdy NT jest egzogenny. 

• Rozwiązując dla C w tożsamości PKB Y = C + I + G + NX. Znaleźliśmy Y i I, podczas gdy G i NX są 

egzogenne. 

Określenie wszystkich zmiennych w modelu klasycznym 

Poniższy diagram pokazuje, w jaki sposób wszystkie zmienne są określane w modelu klasycznym: 

 

1. Rozpocznij w prawym górnym rogu. Tutaj określamy L i płace realne W / P. 



2. Postępuj zgodnie z L w dół do punktu funkcji produkcji w środku po prawej stronie. Tutaj możesz 

znaleźć realny PKB. 

3. Postępuj zgodnie z PKB w lewo do wykresu po lewej w środku. Ten wykres składa się z pojedynczej 

linii 45 stopni. Wszystkie punkty na linii 45 stopni mają te same współrzędne x i y. Taki wykres służy do 

przekształcania zmiennej z osi y na oś x. 

4. Postępuj zgodnie z Y do lewego górnego wykresu. Na tym wykresie przedstawiono zagregowaną 

podaż niezależną od P i zagregowany popyt, który jest tylko teorią ilości pieniądza. Z tego wykresu 

wstajesz P. 

5. Po pomnożeniu P z górnego wykresu po lewej stronie, przez W / P z górnego wykresu po prawej 

stronie, otrzymujesz wynagrodzenie nominalne W. 

6. Postępuj zgodnie z Y od środkowego lewego wykresu do dolnego lewego wykresu. Oto S(r) i I(r) oraz 

wyznaczenie rzeczywistego r i I w równowadze. W C + + NX + G = Y, a ponieważ NX i G są egzogenne, 

możemy obliczyć C. 

Omówimy największy wpływ klasycznego modelu w książce ćwiczeń, ale może być interesujące 

wskazać tutaj najważniejsze: 

• Polityka pieniężna i fiskalna nie mogą wpływać na PKB ani bezrobocie w modelu klasycznym. 

• W modelu klasycznym żadne zmienne nominalne nie mogą wpływać na zmienną rzeczywistą. Poziom 

cen, który jest na przykład zmienną nominalną, nie wpływa na konsumpcję, która jest zmienną 

rzeczywistą. Jest to znane jako klasyczna dychotomia. 



Keynesowski model krzyżowy 

Model keynesowski 

Przyjrzymy się keynesowskiemu modelowi krzyżowemu. Ten model jest prostą wersją tego, co 

nazywamy „kompletnym modelem keynesowskim” lub po prostu modelem keynesowskim. Model 

keynesowski ma swoje źródła w pismach Johna Maynarda Keynesa z lat 30. XX wieku, w szczególności 

w książce „Ogólna teoria zatrudnienia, odsetek i pieniędzy”. Chociaż ta książka została napisana jako 

krytyka klasycznego modelu, podobieństwa między modelem keynesowskim a modelem klasycznym 

są zdecydowanie większe niż różnice. Wskażmy bezpośrednio trzy najważniejsze różnice: 

• Prawo Saya nie ma zastosowania w modelu keynesowskim. 

• Teoria ilościowa pieniądza nie ma zastosowania w modelu keynesowskim. 

• Nominalny poziom płac W jest zmienną egzogeniczną w modelu keynesowskim. 

Pamiętaj, że W bycie egzogenicznym oznacza, że jest z góry określone poza modelem. Nie musi to 

oznaczać, że jest stały w czasie - mimo że jest to powszechne założenie. Jednak, płaca nominalna musi 

być znana w dowolnym momencie w tym modelu. Aby uprościć nasz opis modelu keynesowskiego, 

zaczniemy od założenia, że W jest stałe. Model keynesowski jest nieco bardziej skomplikowany niż 

model klasyczny i jest rozwijany w czterech etapach poprzez analizę czterech oddzielnych modeli. 

Każdy model ma jednak wartość samą w sobie. Modele, które rozważymy i główne cechy każdego z 

nich to: 

• Model krzyżowy: W, P i R są stałe (i egzogeniczne). 

• Model IS-LM: W, P są stałe, a R jest endogenny. 

• Model AS-AD: W jest stały, P i R są endogenne. 

• Pełny model keynesowski: W jest egzogenny (ale nie stały), P i R są endogenne. 

Po opracowaniu pełnego modelu keynesowskiego połączymy go z klasycznym modelem, co 

doprowadzi do neoklasycznej syntezy. Ostatni rozdział obejmuje model Mundella-Fleminga - 

rozszerzenie neoklasycznej syntezy na otwartą gospodarkę, w której analizujemy również kurs 

walutowy. 

Podsumowanie modelu krzyżowego 

Poniższa lista podsumowuje model krzyżowy i odnosi go do modelu klasycznego: 

• Rynek pracy: Płace realne W / P są egzogeniczne w modelu krzyżowym (W jest egzogeniczne we 

wszystkich modelach keynesowskich, a P jest egzogeniczne w modelu krzyżowym). Determinacja L jest 

bardzo różna od modelu klasycznego 

• Zagregowana podaż Ys jest określona przez funkcję produkcji Ys = f (L, K). Ponownie zawsze usuwamy 

wszelkie trendy dotyczące PKB i jego składników. 

• Zagregowany popyt nie zawsze jest równy zagregowanej podaży. Prawo Saya nie ma zastosowania 

w żadnym modelu keynesowskim. Dlatego musimy opisać, w jaki sposób zagregowany popyt i PKB są 

określane w modelu krzyżowym. 

• Teoria pieniądza ilościowego nie ma już zastosowania. Na szczęście nie jest nam potrzebny, ponieważ 

P jest podane w modelu krzyżowym. 



• Konsumpcja była funkcją realnej stopy procentowej w modelu klasycznym. W modelu krzyżowym 

jest to funkcja Y. 

• Inwestycje były również funkcją rw modelu klasycznym. W modelu keynesowskim jest egzogeniczny. 

• Wydatki rządowe (G) są egzogeniczne, ale podatek netto NX jest endogeniczny (w modelu 

klasycznym oba były egzogeniczne). Przyjmuje się, że podatek netto jest funkcją Y, co oznacza, że 

oszczędności rządowe będą endogeniczne (SG (Y) = NT (Y) - G). 

• Eksport (X) jest egzogeniczny, podobnie jak w modelu klasycznym, ale import (Im) jest endogeniczny. 

Import będzie również funkcją Y. Import netto i oszczędności zewnętrzne będą zatem również 

zmiennymi endogenicznymi (NX(Y) = X - Im (Y) i SR(Y) = Im (Y) - X). 

• Oszczędności gospodarstw domowych i oszczędności ogółem były funkcjami realnej stopy 

procentowej w modelu klasycznym. W modelu krzyżowym są one funkcjami Y. 

• Rzeczywista stopa procentowa jest egzogeniczna w modelu krzyżowym. Wynika to z faktu, że 

nominalna stopa procentowa jest egzogeniczna, a ceny są stałe (πe musi wynosić zero, a r = R). 

Możemy podzielić naszą analizę modelu krzyżowego na trzy części: 

• Zagregowany popyt. Zagregowany popyt jest głównym składnikiem modelu krzyżowego. Głównym 

celem tego rozdziału jest wyciągnięcie wniosku, że zagregowany popyt zależy od realnego PKB. 

• Określenie PKB. PKB jest określany bardzo różnie w modelu krzyżowym w porównaniu z modelem 

klasycznym. 

• Rynek pracy. Jednym z głównych punktów modelu keynesowskiego jest dopuszczenie do 

dobrowolnego bezrobocia. W klasycznym modelu rynku pracy zawsze znajdujemy się w równowadze i 

nie ma przypadkowego bezrobocia. 

Zagregowany popyt 

Funkcja zużycia 

Konsumpcja C(Y) pozytywnie zależy od PKB w modelu krzyżowym Pamiętaj, że w modelu klasycznym 

konsumpcja zależy od realnej stopy procentowej. W modelu krzyżowym zależy to od PKB. Zauważ, że 

nie jest możliwe włączenie r do modelu krzyżowego, ponieważ jest on ustalony. Musimy jednak 

uzasadnić zależność C od Y. 

Konsumpcja i PKB 

Na początku może się wydawać oczywiste, że konsumpcja będzie zależeć od Y. Jeśli realny PKB podwoi 

się w ciągu kilku lat, konsumpcja prywatna, konsumpcja rządowa i inwestycje również zostaną z 

grubsza podwojone. Jeśli narysujesz wykres PKB i konsumpcji w czasie, zobaczysz, że konsumpcja 

rośnie mniej więcej w tym samym tempie co PKB. Jednak z tego rozumowania nie możemy 

wnioskować, że C zależy od Y, ponieważ wzrost został usunięty z naszych zmiennych C i Y. Musimy 

myśleć o Y jako zmiennej, która zmienia się w czasie wokół pewnej średniej. Czasami jest powyżej 

średniej, a czasem poniżej średniej, ale teraz jest trend wzrostowy. To samo dotyczy C. Najważniejsze 

pytanie brzmi zatem, czy konsumpcja przekracza średnią w okresach, w których PKB przekracza średnią 

i odwrotnie (technicznie, jeśli zniechęcone zmienne są skorelowane w czasie). Keynes powiedziałby 

„tak”, a klasyka „nie”. Motywacja Keynesa: W dobrych czasach, gdy Y jest wysokie (powyżej trendu), 

dochód narodowy jest wysoki (powyżej trendu). Konsumenci skorzystają z okazji, aby kupić rzeczy, na 

które inaczej nie mogliby sobie pozwolić. Z drugiej strony w złych czasach konsumenci po prostu nie 



mogą kupować rzeczy, które kupiliby, gdyby ich dochód był wyższy. Klasyczna motywacja: Konsumenci 

chcą z czasem zmniejszyć zużycie. W dobrych czasach konsumenci wiedzą, że jest to stan przejściowy. 

Zamiast zwiększać zużycie, oszczędzają i wykorzystują swoje oszczędności w złych czasach. 

Reszta świata w modelu krzyżowym 

Import Im(Y) pozytywnie zależy od Y w modelu krzyżowym. W modelu klasycznym import nie zależy 

od Y. Dyskusja, czy import zależy od Y, jest taka sama jak w przypadku konsumpcji. Jednak w modelu 

krzyżowym zawsze zakłada się, że gdy Y wzrośnie, konsumpcja wzrośnie o więcej niż import. Ma to 

sens, ponieważ C jest zwykle większe niż Y. Załóżmy na przykład, że C wynosi 1000, a Im 100, a Y wzrasta 

o 10%. Jeśli C i Im wzrosną o 5%, C wzrośnie o 50, podczas gdy Im wzrośnie tylko o 5. Eksport netto NX 

= X - Im będzie zależał negatywnie od Y, a oszczędności na pozostałej części świata SR = Im - X zależy 

dodatnio od Y w modelu krzyżowym. Jeśli chcemy jasno powiedzieć o tych zależnościach 

piszemy: 

NX(Y) = X - Im (Y) 

SR(Y) = Im (Y) - X 

Rząd w modelu krzyżowym 

Podatki netto NT(Y) pozytywnie zależą od realnego PKB w modelu krzyżowym. W tym modelu, gdy 

dochód narodowy wzrośnie, kwota osób płacących podatki dochodowe wzrośnie. Jest tak, ponieważ 

podatek dochodowy jest określony jako procent całkowitego dochodu. Inne podatki mogą również 

wzrosnąć, gdy Y wzrośnie. Zmniejszą się jednak transfery rządowe do gospodarstw domowych. Dlatego 

podatki netto NT wzrosną, gdy wzrośnie Y. Mimo że NT zależy od Y, nadal znajduje się pod kontrolą 

rządu. NT może ulec zmianie, nawet jeśli Y się nie zmieni. Oznacza to, że NT jest częściowo egzogenny 

(ponieważ może być kontrolowany przez rząd) i częściowo endogenny (ponieważ zmieni się 

automatycznie, gdy zmieni się Y). Dlatego piszemy NT (Y), ale musimy pamiętać o egzogenicznym 

charakterze podatków netto. Oszczędności rządowe, które są również częściowo endogenne, a 

częściowo egzogenne, zależą pozytywnie od Y i piszemy: 

SG (Y) = NT (Y) - G 

Oszczędności 

Oszczędności gospodarstw domowych SH(Y) i oszczędności ogółem S(Y) zależą dodatnio od Y 

Oszczędności gospodarstw domowych zależą od Y, ponieważ SH = Y - C - NT oraz C i NT zależą od Y. Jak 

to zależy od Y, nie można jednoznacznie określić na podstawie związek ten jako C i NT zarówno 

pozytywnie, jak i zależnie od Y. Zawsze zakładamy, że ta zależność jest dodatnia, a poniższy przykład 

ilustruje, dlaczego to założenie ma sens. Załóżmy, że NT = t ∙ Y, gdzie t jest stałą między 0 a 1. t jest 

proporcją dochodu, który płacimy w podatkach. Następnie załóżmy, że C = c ∙ Yd, gdzie c jest stałą 

między 0 a 1. c jest proporcją dochodu do dyspozycji, który wykorzystujemy na konsumpcję. Jeżeli 

dochód Y wzrośnie o 1, NT wzrośnie o t, dochód do dyspozycji wzrośnie o 1 - t, a C wzrośnie o c (1 - t). 

Zatem SH wzrasta o 1 - c (1 - t) - t = (1 - c) (1 - t)> 0. Ponieważ S = SH + SG + SR i wszystkie części po prawej 

stronie zależą dodatnio od Y, łączna oszczędność S będzie zależeć od dodatniego Y, a dla łącznych 

oszczędności piszemy S(Y) (całkowita podaż netto oszczędności). 

Zagregowane zapotrzebowanie w modelu krzyżowym 

Ponieważ C i Im zależą dodatnio od Y, podczas gdy G, I i X są egzogeniczne, zagregowane 

zapotrzebowanie YD będzie zależeć dodatnio od Y: 



YD (Y) = C (Y) + I + G + X - Im (Y) 

Kiedy Y wzrasta, C i Im wzrasta, ale ponieważ C wzrasta więcej niż Im, zagregowane zapotrzebowanie 

wzrośnie, gdy Y wzrośnie. Możesz zareagować na notację YD(Y). Ale jeśli uważasz Y za dochód narodowy 

(PKB = dochód narodowy), to YD (Y) po prostu mówi nam, że zagregowany popyt zależy od dochodu. 

Zagregowany popyt to całkowita ilość gotowych towarów i usług, które wszystkie sektory (konsumenci, 

firmy, rząd i reszta świata) chcą kupować na różnych warunkach. Notacja YD(Y) mówi nam, że jedyną 

endogenną zmienną, która wpływa na zagregowany popyt, jest dochód narodowy. Im wyższy dochód, 

tym więcej chcemy kupić. YD, C, Im, S, SH, SG, SR i NT zależą od Y, podczas gdy I, G i X są egzogenne. 

Możemy to zilustrować za pomocą następujących diagramów. 

 

Każdy diagram ma realny PKB na osi x. 

• Pierwszy diagram pokazuje eksport (X), import (Im), eksport netto (NX) i oszczędności w pozostałej 

części świata (SR). Na tym schemacie X = 1,3 i Im = 0,56 + 0,2Y. 

• Drugi wykres pokazuje konsumpcję prywatną (C), inwestycje (I), wydatki publiczne (G), eksport netto 

(NX) i zagregowany popyt (YD = C + I + G + NX). Tutaj C = 0,22 + 0,4Y, I = 0,5, G = 0,7. 

• Trzeci schemat pokazuje oszczędności prywatne (SH), oszczędności publiczne (SG), oszczędności reszty 

świata (SR) i oszczędności ogółem (S = SH + SG + SR). Są tworzone z NT = 0,26Y. 

Ten schemat podsumowuje wszystkie zmienne w modelu krzyżowym i ich zależność od Y. W 

rzeczywistości te zależności będą takie same we wszystkich modelach keynesowskich. 

Określenie PKB w modelu krzyżowym 

Główny wynik 

W modelu krzyżowym PKB określa się jako rozwiązanie równania YD (Y) = Y. Każdy diagram ma realny 

PKB na osi x. 

• Pierwszy diagram pokazuje eksport (X), import (Im), eksport netto (NX) i oszczędności w pozostałej 

części świata (SR). Na tym schemacie X = 1,3 i Im = 0,56 + 0,2Y. 



• Drugi wykres pokazuje konsumpcję prywatną (C), inwestycje (I), wydatki publiczne (G), eksport netto 

(NX) i zagregowany popyt (YD = C + I + G + NX). Tutaj C = 0,22 + 0,4Y, I = 0,5, G = 0,7. 

• Trzeci schemat pokazuje oszczędności prywatne (SH), oszczędności publiczne (SG), oszczędności 

reszty świata (SR) i oszczędności ogółem (S = SH + SG + SR). Są tworzone z NT = 0,26Y. 

Ten schemat podsumowuje wszystkie zmienne w modelu krzyżowym i ich zależność od Y. W 

rzeczywistości te zależności będą takie same we wszystkich modelach keynesowskich. 

Określenie PKB w modelu krzyżowym 

Główny wynik 

W modelu krzyżowym PKB określa się jako rozwiązanie równania YD (Y) = Y 

Możemy zilustrować oznaczenie Y graficznie: 

 

Wszystkie punkty na linii 45 stopni mają te same współrzędne x i y. Ponieważ mamy Y na osi x i YD na 

osi y, YD = Y dla wszystkich punktów na linii 45 stopni. Krzywa AD pokazuje zagregowane 

zapotrzebowanie YD w funkcji Y. Istnieje tylko jeden poziom Y, gdzie zagregowane zapotrzebowanie 

jest równe Y, punkt, w którym YD przecina linię 45 stopni. Poziom ten nazywa się poziomem równowagi 

PKB i jest oznaczony jako Y *. Formalnie Y * jest domyślnie zdefiniowane przez YD (Y *) = Y *. 

Uzasadnienie 

Zauważ, że do tej pory nie mówiliśmy nic o zagregowanej podaży. Aby uzasadnić, dlaczego PKB zależy 

wyłącznie od zagregowanego popytu, musimy wyjaśnić, dlaczego YS zagregowanej podaży nie odgrywa 

żadnej roli i dlaczego YS zawsze będzie dokładnie równa YD (co jest wymagane, aby rynek towarów był 

w równowadze). Możemy wyjaśnić, dlaczego YS = Y *, analizując, co by się stało, gdyby firmy nie 

dostarczyły tej ilości. 

1. Wyobraź sobie, że firmy dostarczyły i wyprodukowały większą ilość, aby Y > Y *. 

2. Na powyższym schemacie YD <Y i firmy nie mogą sprzedawać wszystkiego, co produkują. 

3. Nieplanowane inwestycje magazynowe wzrosną o Y - YD, gdy firmy będą zmuszone umieścić 

niesprzedane produkty na magazynie. 

4. Firmy będą wówczas chciały obniżyć swoją podaż. Redukcja będzie kontynuowana, aż YS = Y *. 



5. Jeśli natomiast dostarczą i wytworzą za mało, Y < Y*, a następnie YD > Y. Zapasy zostaną teraz 

zmniejszone, a firmy będą chciały zwiększyć podaż. 

Zauważ, że model keynesowski zawsze zakłada dostosowanie ilości w celu powrotu do równowagi. W 

modelu keynesowskim nie ma korekt cen. 

Prawo Say'a 

Zwróć też uwagę, jak cały wynik modelu krzyżowego zależy od wyeliminowania Prawa Saya. Zgodnie z 

prawem Saya łączny popyt zawsze byłby równy łącznej podaży, a model krzyżowy byłby taki sam 

błędny. Argument Keynesa dotyczący tego, dlaczego prawo Saya nie ma zastosowania, można 

zilustrować w modelu krzyżowym. Zgodnie z prawem Saya podaż tworzy własny popyt. Gdy podaż 

rośnie, dochód rośnie, a wyższy dochód powoduje równie duży wzrost popytu. Gospodarstwa domowe 

i firmy są stymulowane do wyższego popytu poprzez cięcia realnych stóp procentowych. Wyższa 

zagregowana podaż obniży rzeczywistą stopę procentową, a konsumpcja i inwestycje wzrosną. zgodnie 

z prawem Saya r spadnie do poziomu, w którym całkowity wzrost C i I jest dokładnie tak duży jak wzrost 

łącznej podaży. Według Keynesa i modelu krzyżowego tak się nie stanie. Kiedy Y wzrośnie, C wzrośnie, 

ale nie tak bardzo jak Y (i ja się nie zmienię). Zagregowany popyt nie wzrośnie tak bardzo, jak 

zagregowana podaż, a prawo Saya zawiedzie. 

Odwrócone prawo Saya 

W modelu krzyżowym podaż musi podążać za popytem. Model krzyżowy nie tylko odrzuca Prawo Saya, 

ale całkowicie go przewraca. W modelu krzyżowym „popyt tworzy własną podaż”. Podobnie jak prawo 

Saya jest krytykowane przez wielu ekonomistów, tak i ta odwrócona forma prawa Saya jest 

krytykowana. W tej odwróconej formie firmy pasywnie produkują dokładnie to, czego chcą 

konsumenci. Jeśli popyt wzrośnie, firmy będą produkować tę dodatkową ilość. Motywacja tego 

zachowania przez firmy jest dalej analizowana, gdy opisujemy rynek pracy w modelu krzyżowym. 

Określenie innych zmiennych 

Po ustaleniu Y prawie wszystkie pozostałe zmienne są określone, ponieważ są one egzogeniczne lub 

zależą od Y. Z Y możemy wyznaczyć C na podstawie funkcji konsumpcji, Im na podstawie funkcji 

importu, a NT na podstawie funkcji podatku netto. Po określeniu tych zmiennych możemy określić 

eksport netto, oszczędności gospodarstw domowych, oszczędności rządowe i oszczędności reszty 

świata. W ten sposób określa się wszystkie makrozmienne oprócz L i U. 

 Rynek pracy 

Podaż pracy i popyt na pracę w modelu keynesowskim  

Pamiętaj, że podaż pracy, LS (W / P), pozytywnie zależy od realnych płac w modelu klasycznym. Nie 

zawsze jest jasne, które osoby są objęte podażą siły roboczej. Podaż siły roboczej może składać się tylko 

z osób zatrudnionych lub może mieć szerszą definicję, w tym osoby spoza siły roboczej, które chcieliby 

pracować, gdyby mogły znaleźć pracę. Druga kategoria może obejmować tak zwanych „zniechęconych 

pracowników” i osoby, które są w szkole, ale wolą pracować. Keynesowska podaż pracy różni się od 

klasycznej podaży pracy tym, że obejmuje osoby spoza siły roboczej. Dlatego dla danej płacy realnej 

keynesowska podaż pracy jest większa niż klasyczna podaż pracy. Jednak keynesowska podaż pracy 

jest nadal pozytywną funkcją realnej płacy. Zapotrzebowanie na pracę LD (W / P) jest takie samo jak w 

modelu klasycznym. Wywodzi się z krańcowego produktu firm maksymalizujących zysk. Poniższy 

wykres pokazuje klasyczną podaż pracy, keynesowską podaż pracy i popyt na pracę. Należy zauważyć, 

że dla klasycznej płacy realnej równowagi keynesowskiej podaż przewyższa popyt. W modelach 



keynesowskich nie zakładamy, że płaca realna będzie równa płacy realnej w równowadze. Rynek pracy 

nie musi być w równowadze w klasycznym sensie. Jednak w modelach keynesowskich płaca realna jest 

taka, że zawsze występuje nadwyżka podaży siły roboczej (przy użyciu podaży keynesowskiej 

Praca w modelu krzyżowym 

W modelu krzyżowym zarówno P, jak i W są stałe i egzogeniczne. Dlatego płaca realna jest stała i 

niekoniecznie musi być równa płacy realnej w równowadze. Moduł rynku pracy w modelu krzyżowym 

można zilustrować następującym rysunkiem:  

 

Łączna podaż 

Pamiętaj, że popyt na pracę daje nam maksymalizującą zysk ilość L dla danej płacy realnej. Jeśli podano 

W / P (jak w modelu krzyżowym), możemy znaleźć maksymalizującą zysk ilość L na wykresie. 

Oznaczamy to przez LOPT. Jeśli firmy wykorzystują ilość pracy LOPT, wytwarzają YOPT = f (LOPT, K), gdzie f 

jest funkcją produkcji, a K to kapitał (egzogeniczny). 

Ważnym założeniem w modelu krzyżowym jest to, że YOPT jest zawsze większy niż YD - zagregowany 

popyt nie jest wystarczający do kwoty, którą firmy chciałyby dostarczyć za dane wynagrodzenie realne. 

To założenie ma bardzo ważną konsekwencję. Mimo że produkcja YOPT zmaksymalizowałaby zyski, 

firmy nie osiągną tego poziomu z powodu braku popytu. Wyprodukują tylko YD i widzimy, dlaczego w 

modelu krzyżowym ważne jest łączne zapotrzebowanie. Ponownie zwróć uwagę na to, jak keynesowski 

model krzyżowy działa z korektami ilościowymi zamiast korekt cenowych, jak w modelu klasycznym. 

Oznaczamy poziom produkcji wytwarzanej przez firmy według Y*. 

Oznaczanie L w modelu krzyżowym 

Ponieważ firmy będą produkować mniej niż YOPT, potrzebują mniej pracy niż LOPT. Możemy dokładnie 

dowiedzieć się, ile L potrzebują do wytworzenia Y*, a ten poziom L jest oznaczony przez L*. 



 

1. Rozpocznij w lewym dolnym rogu. Tutaj ustala się poziom równowagi PKB (oznaczony jako Y*). 

Możemy również dodać Y* na osi y, ponieważ YD = Y* w równowadze. 

2. Rozszerz Y* do prawego dolnego wykresu. Jest to łączna podaż. 

3. Na podstawie funkcji produkcji możemy dokładnie ustalić, ile pracy potrzebujemy do wytworzenia 

Y*. Kwota ta jest oznaczona przez L*. 

4. Rozciągnij L* do górnego prawego wykresu. Ponieważ płaca realna jest stała, musimy znajdować się 

na linii poziomej i znaleźć równowagę na rynku pracy. 

5. Na tym samym diagramie znajdziesz również LOPT, ilość firm pracy wybrałaby, gdyby zagregowany 

popyt był wystarczający. 

Zwróć uwagę na zasadniczą różnicę między modelem klasycznym a modelem keynesowskim: w modelu 

klasycznym najpierw określamy L i przechodzimy od L do Y, natomiast w modelu krzyżowym 

przechodzimy od Y do L. 

Analiza równowagi 

Ważnym pytaniem jest to, czy równowaga, którą zidentyfikowaliśmy na rynku pracy (przy wysokiej 

stopie bezrobocia) może pozostać na dłuższą metę. Czy nie będzie żadnych korekt, które doprowadzą 

nas z powrotem do punktu bez bezrobocia? Keynesowskie uzasadnienie utrzymywania się bezrobocia 

jest następujące. Rynek towarów jest w równowadze, ponieważ firmy będą sprzedawać wszystko, co 

wytwarzają, a popyt na wyroby gotowe jest zaspokojony. Firmy nie mają zatem powodu, aby 

zatrudniać więcej siły roboczej (zwiększą L tylko, gdy wzrośnie YD). A ponieważ rynek towarów jest w 

równowadze, nie mają powodu, aby zmieniać ceny. Jednak na powyższym wykresie mamy do czynienia 

z mimowolnym bezrobociem, które może powodować presję na obniżkę płac. W modelu krzyżowym 

tak się nie stanie w przypadku następujących argumentów: 



1. Płace nominalne są lepkie, szczególnie w dół. Prawie nigdy nie obserwujemy cięć nominalnych płac. 

2. Nominalne obniżki płac nie pomogłyby. Przy niższych wynagrodzeniach dochód spadłby, jeszcze 

bardziej zmniejszając zagregowany popyt, pogarszając sytuację. Niższe wynagrodzenie nominalne 

pozwoliłoby firmom obniżyć ceny. Ale jeśli ceny spadną tak samo, jak płace nominalne, płace realne 

nie będą, a my pozostaliśmy w tym samym akapicie. 

Podobnie jak w przypadku modelu klasycznego, większość cech modelu czekowego badamy w 

zeszycie. Kilka uwag może być jednak interesujących już tutaj. 

• Trudno wytłumaczyć długie okresy wysokiego bezrobocia w modelu klasycznym wykorzystanym 

modelem pracy. 

• Podczas Wielkiego Kryzysu na początku lat 30. XX wieku (wielkiego kryzysu) coraz bardziej oczywiste 

stało się, że tradycyjny model miał wady. Bezrobocie przez długi czas było bardzo wysokie i żadne 

dostosowanie salda rynku pracy nie było. 

• W modelu keynesowskim, czy gospodarka może być w równowadze nawet przy wysokim poziomie 

mimowolnego bezrobocia, a model ten wydaje się dobrym wyjaśnieniem depresji. 

• Sprawdzam model, polityka finansowa jest bardzo ważną rolą. Zwiększając G, rząd może zwiększyć 

PKB, a tym samym zmniejszyć bezrobocie. 

• Klasyczna dychotomia między zmiennymi rzeczywistymi a nominalnymi zniknie we wszystkich 

modelach keynesowskich. 



Model IS-LM 

Główna różnica między modelem krzyżowym a modelem IS-LM polega na tym, że nominalna stopa 

procentowa jest egzogeniczna w modelu krzyżowym, ale endogeniczna w modelu IS-LM. W tym 

rozdziale wyjaśnimy, jak określa się nominalną stopę procentową w IS-LM. P pozostaje egzogenny i 

stały w modelu IS-LM. Dlatego inflacja i oczekiwana inflacja wynosi zero. To z kolei oznacza, że 

nominalna stopa procentowa jest równa rzeczywistej stopie procentowej: R = r. Pozwoli nam to mówić 

o „stopie procentowej” bez określania, czy mamy na myśli nominalne czy rzeczywiste stopy 

procentowe. 

Zagregowany popyt 

Funkcja inwestycyjna w modelu IS-LM 

Inwestycja była zmienną egzogeniczną w modelu krzyżowym, ponieważ stopa procentowa była 

egzogeniczna. Teraz, gdy stopa procentowa jest endogeniczna, inwestycje będą endogeniczne. Jeśli 

chodzi o model klasyczny, inwestycja zależy negatywnie od realnej stopy procentowej, ale ponieważ R 

= rw modelu IS-LM, możemy uczynić inwestycję funkcją R: I = I (R). 

Funkcja zużycia w modelu IS-LM 

Funkcja konsumpcji będzie taka sama jak w modelu krzyżowym, konsumpcja będzie zależeć dodatnio 

od Y. W modelu klasycznym konsumpcja zależy negatywnie od realnej stopy procentowej. Możesz 

pozwolić aby konsumpcja zależała również negatywnie od stóp procentowych w IS-LM. Następnie 

musisz napisać C = C (Y, R). W literaturze znaleziono oba warianty, ale ponieważ wyniki będą w dużej 

mierze takie same, postanowiliśmy pozwolić, aby C zależało tylko od Y, C = C (Y). Z tego samego powodu 

będziemy również importować modele jako funkcję Y, nawet jeśli może to zależeć również od R. 

Zagregowany popyt 

Zagregowane zapotrzebowanie zależy od Y i R w modelu IS-LM. Ponieważ inwestycje zależą od R, a 

konsumpcja zależą od Y, zagregowany popyt będzie zależał zarówno od Y, jak i R. W modelu krzyżowym 

użyliśmy notacji YD (Y) dla zagregowanego popytu. W modelu IS-LM musimy zamiast tego użyć zapisu 

YD (Y, R). Mamy YD (Y, R) = C (Y) + I (R) + G + X - Im (Y) 

Nie ma większego znaczenia, jeśli pozwolimy, aby C i Im zależały również od R, YD będzie zależało 

dodatnio od Y i negatywnie od R w każdym przypadku. Powinno być również jasne, że nie możemy już 

określać PKB w sposób, w jaki to zrobiliśmy w modelu krzyżowym. Nie możemy z powodzeniem 

rozwiązać równania YD (Y, R) = Y, ponieważ mamy tylko jedno równanie, ale dwie niewiadome (Y i R). 

Potrzebujemy jeszcze jednego równania, jeśli chcemy rozwiązać zarówno Y, jak i R. To równanie będzie 

pochodzić z rynku pieniężnego. 

Rynek pieniężny 

Popyt na pieniądze 

Popyt na pieniądz zależy negatywnie od R i pozytywnie od Y w modelu IS-LM. Jak na każdy rodzaj 

towarów, istnieje popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Pamiętaj, że popyt na dobro arbitralne to kwota, 

którą jednostka chce kupić (i zapłacić pieniędzmi) na różnych warunkach. Popyt na dobro arbitralne 

zawsze wiąże się z pieniędzmi. Ale popyt na pieniądz nie może odnosić się do samych pieniędzy - ile 

pieniędzy chcemy „kupić” za pieniądze, staje się raczej bezużyteczną definicją. Zamiast tego 

definiujemy popyt na pieniądz jako kwotę z twojego bogactwa, którą chcesz zatrzymać jako pieniądze. 

Używamy symbolu MD do żądania pieniędzy. W modelu IS-LM istnieje tylko jedna alternatywa dla 



pieniądza, a mianowicie obligacje. Jeśli twoje całkowite bogactwo wynosi 1.000 euro i chcesz 

zatrzymać 100 euro w gotówce lub na rachunku podłączonym do karty debetowej lub kredytowej, a 

reszta w obligacjach rządowych, twoje żądanie pieniędzy wynosi dokładnie 100 euro. Jest to kwota, 

którą chcesz mieć łatwo dostępny do natychmiastowych płatności. Pamiętaj, że niski popyt na 

pieniądze nie oznacza, że nie chcesz pieniędzy. Zamiast tego oznacza to, że wolisz przechowywać 

większość swojego majątku w innych rodzajach aktywów 

Popyt na pieniądz i stopa procentowa 

Pieniądze mają jedną ważną zaletę i jedną istotną wadę w porównaniu do obligacji: 

• Zaleta: Pieniądze są bardziej płynne niż obligacje. Jeśli większość twojego majątku jest 

zainwestowana w obligacje, musisz najpierw sprzedać część obligacji, ilekroć chcesz dokonać płatności. 

• Wada: Otrzymujesz wypłatę odsetek od obligacji, ale nie od pieniędzy. 

Przy oprocentowaniu 0% nie byłoby powodu trzymać obligacji, a popyt na pieniądz zostałby 

zmaksymalizowany. Im wyższa stopa procentowa, tym więcej tracisz, trzymając pieniądze zamiast 

obligacji. Dlatego spodziewalibyśmy się spadku popytu na pieniądz, gdy R wzrośnie, i takie jest  

Popyt na pieniądz i PKB 

Popyt na pieniądz zależy również od PKB, ponieważ PKB jest ściśle powiązany z dochodem narodowym. 

Jeśli zdecydujesz się zatrzymać stałą część swojego bogactwa jako pieniądze, będziesz chciał zatrzymać 

więcej pieniędzy, gdy Y wzrośnie (będziesz również chciał trzymać więcej obligacji). W modelu IS-LM 

zakładamy, że popyt na pieniądz jest pozytywną funkcją PKB. Ponieważ popyt na pieniądz zależy od Y i 

R w modelu IS-LM, piszemy MD (Y, R) dla popytu na pieniądz. Pamiętaj, że zależy to pozytywnie od Y, a 

negatywnie od R 

Podaż pieniędzy 

Podaż pieniądza jest zmienną egzogeniczną w modelu IS-LM 

We wszystkich naszych modelach podaż pieniądza jest całkowicie pod kontrolą banku centralnego. 

Podaż pieniądza jest zatem zmienną egzogeniczną, na którą nie mają wpływu stopy procentowe ani 

PKB. Oznaczamy podaż pieniądza przez MS. 

Równowaga na rynku pieniężnym 

W modelu IS-LM mamy równowagę na rynku pieniężnym, kiedy 

MD (Y, R) = MS 

To jest nasze „brakujące równanie” omówione w rozdziale xx. Możliwe jest teraz określenie wszystkich 

zmiennych endogenicznych w modelu IS-LM: 

YD (Y, R) = Y równowaga na rynku towarów 

MD (Y, R) = MS  równowaga na rynku pieniężnym 

Mamy teraz dwa równania i dwa nieznane (Y i R) iw większości przypadków możemy znaleźć unikalne 

rozwiązanie układu równań. Dokładnie to, jak to się robi, najlepiej ilustruje schemat IS-LM, który 

przedstawiono w sekcji xxx. 

Schemat rynku pieniężnego 



Zacznijmy od badania rynku pieniężnego, gdy podaje się PKB. Gdy podano Y, MD będzie zależeć (tylko 

negatywnie) od R i możemy narysować schemat z podażą i popytem na pieniądze jako funkcje R. 

 

Na powyższym schemacie R* to stopa procentowa, w której popyt na pieniądz jest dokładnie równy 

podaży pieniądza (ponownie dla danego Y). Model IS-LM, R zawsze będzie miał tendencję do R*, dopóki 

nie będą równe, a my nie osiągniemy równowagi na rynku pieniężnym. Wyjaśnienie, dlaczego R ma 

tendencję do R*, nie jest całkowicie proste: 

• Powiedz, że R < R*. 

• W tym przypadku MD > stwardnienie rozsiane, to znaczy ludzie chcą mieć więcej pieniędzy niż to, co 

jest dostępne. 

• Ludzie zwiększają ilość posiadanych pieniędzy, sprzedając obligacje, co powoduje nadmierną podaż 

obligacji. 

• Ta nadwyżka podaży obligacji obniży cenę obligacji. 

• Gdy cena obligacji spada, stopy procentowe rosną.  

• Stopa procentowa będzie rosła, aż R = R*. Tylko wtedy popyt na pieniądz zmniejszy się wystarczająco, 

więc nie będzie już nadmiernego popytu na pieniądz. Wtedy też nie ma nadwyżki podaży obligacji. 

Rynek pieniężny jest w równowadze. 

• Przypadek R > R * można analizować w ten sam sposób. 

Schemat rynku pieniężnego można wykorzystać do ustalenia stopy procentowej równowagi, jeśli 

znamy PKB. 

Schemat IS-LM 

Krzywa IS 

Krzywa IS pokazuje wszystkie kombinacje R i Y, w których rynek towarów jest w równowadze. Krzywa 

IS obniża się. Rynek towarów jest w równowadze, gdy YD (Y, R) = Y. Zauważ, że gdy podano R, IS-LM 

upraszcza model krzyżowy: 



 

Znając R, możemy ustalić wartość równowagi Y za pomocą modelu krzyżowego. Ponadto, jeśli znamy 

Y, możemy ustalić R z rynku pieniężnego. Żadna z metod nie da nam jednak zarówno R, jak i Y 

jednocześnie. Rozważ następujące pytanie: Co musi się stać z Y, gdy zmienimy R, jeśli chcemy, aby 

rynek towarów pozostawał w równowadze? Aby odpowiedzieć na to pytanie, rozważ dwie różne stopy 

procentowe: R1 = 5% i R2 = 10%. Ponieważ YD zależy ujemnie od R, YD (Y, R1) będzie większy niż YD (Y, 

R2). Przy wyższym R musimy mieć niższe Y, aby rynek towarów był w równowadze 

 



Możemy zilustrować ten argument powyższym diagramem. 

1. Zacznij od identyfikacji R1 i R1 na dolnym wykresie. 

2. Narysuj zagregowany popyt na obie stopy procentowe - ta odpowiadająca niższej stopie 

procentowej będzie wyższa niż druga. 

3. Zidentyfikuj wynikowy PKB na górnym schemacie dla obu stóp procentowych - najwyższy poziom 

PKB odpowiada niższej stopie procentowej. 

4. Rozszerz te poziomy PKB na niższy wykres. To da ci dwa punkty na dolnym wykresie. 

5. Kontynuuj z innymi stopami procentowymi, jeśli chcesz. Wynikiem będzie krzywa na dolnym 

wykresie, którą nazywamy krzywą IS. 

Krzywa IS zidentyfikuje wszystkie kombinacje Y i R, gdzie YD (Y, R) = Y, to znaczy tam, gdzie rynek 

towarów jest w równowadze. Gospodarka musi być na tej krzywej, jeśli rynek towarów ma być w 

równowadze. 

Jednak sama analiza rynku towarów nie pomoże nam ustalić, w którym momencie wszystkie rynki są 

w równowadze. Zauważ, że model krzyżowy jest reprezentowany przez pojedynczy punkt na krzywej 

IS - punkt odpowiadający egzogenicznie podanej stopie procentowej. Dlatego możemy wyznaczyć Y w 

modelu krzyżowym tylko z rynku towarowego. 

Krzywa LM 

Krzywa LM pokazuje wszystkie kombinacje R i Y, w których rynek pieniężny jest w równowadze. Krzywa 

LM pochyla się w górę. Rynek pieniężny jest w równowadze, gdy MD (Y, R) = Pani. W rozdziale 12.3.6 

zademonstrowaliśmy, w jaki sposób diagram rynku pieniężnego określi R, gdy poznamy Y. W tym 

przypadku pytanie brzmi: rozważ następujące kwestie: Co musi się stać z R, gdy zmienimy Y, jeśli 

chcemy, aby rynek pieniężny pozostawał w równowadze? Aby odpowiedzieć na to pytanie, próbujemy 

dwóch różnych wartości dla PKB Y1 = 100 i Y1 = 200. Ponieważ MD zależy pozytywnie od Y, MD (Y1, R) 

będzie mniejsze niż MD (Y2, R). R musi zatem być większy, gdy Y wzrasta, aby rynek pieniężny był w 

równowadze. 

 

Powyższy schemat ilustruje ten punkt. 

1. Zacznij od wybrania Y1 i Y2 na lewym wykresie (Y2 < Y2). 



2. Narysuj popyt na pieniądz dla każdego z różnych poziomów PKB na wykresie po prawej stronie - ten 

odpowiadający niższej wartości PKB musi być najmniejszy. 

3. Zidentyfikuj wynikową stopę procentową na wykresie po prawej stronie dla obu poziomów PKB - 

wyższa z stóp procentowych odpowiada wyższej wartości PKB. 

4. Rozszerz te stopy procentowe do schematu po lewej stronie. To da ci dwa punkty, w których rynek 

pieniężny jest w równowadze. 

5. Kontynuuj z innymi poziomami PKB. Wynikiem będzie krzywa na lewym schemacie, którą nazywamy 

krzywą LM. 

Krzywa LM pokaże wszystkie kombinacje Y i R, gdzie MD (Y, R) = Ms, to znaczy, gdzie rynek pieniężny 

jest w równowadze. Ponownie, gospodarka musi być na krzywej LM, jeśli rynek pieniężny ma być w 

równowadze, a sam rynek pieniężny nie może określić, który punkt doprowadzi do równowagi na 

wszystkich rynkach. 

Jednoczesne wyznaczanie Y i R w modelu IS-LM 

Łącząc krzywą IS i krzywą LM, możemy graficznie zilustrować, jaką stopę procentową i jaki poziom PKB 

spełni oba równania: YD (Y, R) = Y i MD (Y, R) = MS. Dla wszystkich punktów na IScurve mamy równowagę 

na rynku dóbr, a dla wszystkich punktów na krzywej LM mamy równowagę na rynku pieniężnym. Jest 

tylko jeden punkt, w którym oba rynki są w równowadze, Y* i R*. 

 

Według modelu IS-LM gospodarka przejdzie do Y* i R*. Argument jest następujący. 

1. Wyobraź sobie, że R> R*. Niemożliwe jest bycie na krzywej IS i LM. 

2. Załóżmy, że jesteśmy na krzywej IS, ale po lewej stronie krzywej LM. Stopa procentowa jest wyższa 

niż równowagowa stopa procentowa, a R spadnie. 

3. Załóżmy, że jesteśmy na krzywej LM, ale po prawej stronie krzywej IS. Y jest wtedy wyższa niż wartość 

równowagi i Y spadnie. Następnie odejdziemy od krzywej LM i stopy procentowe spadną. 

4. Jeśli nie jesteśmy ani na IS, ani na krzywej LM, wówczas Y spadnie, dopóki znajdziemy się na prawo 

od krzywej IS, a R spadnie, dopóki znajdziemy się na lewo od LM- krzywa. 

Rynek pracy 



Rynek pracy w modelu IS-LM jest taki sam jak w modelu krzyżowym. Dlatego model IS-LM ma 

zastosowanie tylko wtedy, gdy optymalizująca zysk ilość L doprowadziłaby do zagregowanej podaży, 

która byłaby większa niż zagregowany popyt, a zatem zagregowane zapotrzebowanie określi L. Po 

ustaleniu R i Y wszystkie zmienne endogeniczne są zdeterminowani. Poniższy schemat pokazuje 

wyznaczanie Y, R i L w modelu IS-LM 

 

Zaczynamy od góry do lewej i rozciągamy Y* w dół, poprzez „lustro” w lewym dolnym rogu, do funkcji 

produkcji w prawym dolnym rogu, a następnie do diagramu przedstawiającego rynek pracy. IS-LM jest 

po prostu rozszerzeniem modelu krzyżowego w tym sensie, że stopa procentowa staje się zmienną 

endogeniczną i będziemy mogli analizować wpływ zmian stóp procentowych na gospodarkę. Mogliśmy 

opracować model IS-LM bezpośrednio, pomijając model krzyżowy, ponieważ model krzyżowy nie 

dodaje nic w stosunku do modelu IS-LM. Powodem, dla którego większość książek (w tym tę) zaczyna 

się od modelu krzyżowego, jest całkowicie pedagogiczna. Model krzyżowy jest znacznie prostszy, 

ponieważ PKB można wyznaczyć z rynku towarów tylko jako rozwiązanie jednego równania jedno 

równanie Yd (Y) = Y. Większość studentów prawdopodobnie uznałaby model IS-LM za jeszcze bardziej 

skomplikowany, gdyby wcześniej nie napotkali model krzyżowy. 

 

 



Model AS-AD 

Problem z modelem IS-LM 

Punktem wyjścia modelu AS-AD jest założenie w modelu IS-LM (i modelu krzyżowym), które ogranicza 

jego użyteczność. Jest to założenie, że jeśli firmy wybierają maksymalizację zysku ilość L (LOPT), 

wytworzyliby więcej niż zagregowane zapotrzebowanie. W IS-LM YOPT> YD musi się utrzymywać. Aby 

zrozumieć, dlaczego jest to problem w modelu IS-LM, stopniowo zwiększamy zagregowane 

zapotrzebowanie poprzez zwiększenie G. Możemy to zilustrować na podstawie rysunku. 

 

1. Zacznijmy od danej płacy realnej W / P, krzywej IS (IS0) i krzywej LM. W równowadze otrzymamy Y 

= Y0 i L = L0. 

2. Teraz zwiększ G, aby krzywa IS przesunęła się na zewnątrz z IS0 na IS1. W pierwszym kroku 

zwiększamy G na tyle, aby Y = YOPT w równowadze, tj. Dokładnie do poziomu, który firmy chcą 

produkować przy danym realnym wynagrodzeniu. 

3. Firmy będą teraz chciały wynająć LOPT, który jest właśnie ilością maksymalizującą zysk L. Nie jest już 

konieczne, aby firmy zatrudniały mniej niż ilość maksymalizującą zysk, ponieważ nie występuje już brak 

zagregowanego popytu. Jak dotąd żadnych problemów w modelu IS-LM. 

4. Teraz wyobraź sobie, że zwiększamy G jeszcze bardziej, aby krzywa IS przesuwała się do IS2 tak, że Y 

= Y2 > YOPT. Teraz model IS-LM ma kłopoty. 

5. Zgodnie z funkcją produkcji, aby wytworzyć Y = Y2, potrzebujemy L = L2. Ale firmy będą zatrudniać 

LOPT tylko wtedy, gdy płaca realna jest stała (co zakłada model IS-LM). LOPT to maksymalizacja zysku - 

zwiększenie produkcji zmniejszyłoby zyski. 



6. Ponieważ firmy nie będą zatrudniać więcej niż LOPT, jeśli płace realne są stałe, PKB nie może być 

większy niż YOPT w modelu IS-LM. Ten model po prostu nie może udzielić odpowiedzi na to, co się stanie, 

gdy zwiększymy G w kroku 4, ponieważ naruszylibyśmy jedno z głównych założeń modelu IS-LM. 

Ten problem nie ogranicza się do zmian G i przesunięć krzywej IS. Ten sam problem pojawia się, gdy 

zmieniamy MS i przesuwamy krzywą LM. Jeśli przesuniemy krzywą LM w prawo o wartość taką, że Y> 

YOPT, nie można użyć modelu IS-LM. Model IS-LM nie jest „zły”, ale ma zastosowanie tylko tak długo, 

jak Y> YOPT. Ogólnie rzecz biorąc, model IS-LM będzie działał rozsądnie, dopóki poziom cen będzie 

stabilny (niska inflacja) i będzie działał lepiej w recesji niż w okresie boomu. 

Jak model AS-AD rozwiązuje problem 

Celem modelu AS-AD jest rozszerzenie modelu IS-LM, abyśmy mogli analizować sytuacje, w których Y> 

YOPT. Aby to osiągnąć, musimy uczynić P endogennym w modelu AS-AD. Gdy P jest endogeniczne i może 

się zmieniać, płaca realna W / P może się różnić, nawet jeśli płaca nominalna W jest stała. Model AS-

AD utrzymuje zatem założenie stałych i egzogenicznych wynagrodzeń nominalnych W. Jest to zgodne 

z „Ogólną teorią zatrudnienia, odsetek i pieniędzy” Johna Maynarda Keynesa, w której dość mylnie 

argumentuje, że „płace są zazwyczaj lepka pod względem pieniądza ”, podczas gdy płace realne nie 

będą tak stabilne. Kiedy wzrost P może wzrosnąć, płaca realna W / P może spaść, a przy niższej płacy 

realnej popyt na pracę wzrośnie, podobnie jak PKB (o ile popyt będzie wystarczający). Robiąc 

endogenny P, możemy pozwolić, aby Y był większy niż YOPT. 

Założenia modelu AS-AD 

Podsumowanie 

Najważniejszą zmianą, którą wprowadzamy, przechodząc z modelu IS-LM do modelu AS-AD, jest 

umożliwienie P endogenności. Ponieważ P było stałe w modelu IS-LM, musimy „przerobić” model IS-

LM, pozwalając P być endogennym. Oto podsumowanie zmian, które należy wprowadzić i co się nie 

zmieni: 

• Nawet jeśli P jest endogeniczny, nadal zakładamy, że oczekiwana inflacja wynosi 0. Rzeczywista stopa 

procentowa r jest zatem równa nominalnej stopie procentowej R. 

• Nie ma zmiany w zagregowanym popycie, YD (Y, R) = C (Y) + I (R) + G + X - Im (Y). Żaden ze składników 

nie będzie funkcją P dla danych wartości Y i R. 

• MD będzie zależeć pozytywnie od P w modelu AS-AD. W modelu AS-AD popyt na pieniądze podaje 

MD (Y, R, P). MD nadal zależy pozytywnie od Y, a negatywnie od R. 

• Łączna podaż będzie bardziej skomplikowana. W modelu IS-LM zagregowana podaż była po prostu 

równa zagregowanemu popytowi, ale nie ma to już miejsca w modelu AS-AD. 

• Ponieważ płace realne nie są już stałe, musimy przeprowadzić bardziej szczegółową analizę rynku 

pracy. 

Model AS-AD i inflacja 

Chociaż AS-AD dopuszcza zmiany poziomu cen, nie pozwala na trwałą inflację lub deflację. Nie możemy 

mieć ciągłych wzrostów lub spadków poziomu cen, jeżeli płace nominalne mają być stałe, ponieważ 

prowadziłoby to do dalszych spadków lub podwyżek płacy realnej, co nie ma sensu (pamiętajmy, że 

usunęliśmy wzrost podczas analizy). Będą oczywiście okresy z inflacją / deflacją w modelu, gdy ceny się 

zmieniają, ale inflacja / deflacja musi zniknąć, gdy gospodarka osiągnie nową równowagę. W 



następnym rozdziale usuwamy założenie o stałych wynagrodzeniach nominalnych, a model pozwoli na 

trwałą inflację. 

Rynek towarów i pieniędzy w modelu AS-AD 

Zaczynamy od badania rynku towarów i rynku pieniężnego, gdy ceny nie są już stałe. Najpierw jest 

rynek towarów. 

Rynek dóbr i zagregowany popyt 

P nie ma wpływu na zagregowane zapotrzebowanie w modelu AS-AD, dopóki Y i R są utrzymywane na 

stałym poziomie YD nadal zależy (pozytywnie) od Y i (negatywnie) od R, a my nadal piszemy YD = YD (Y, 

R) w model AS-AD. Uzasadnijmy to założenie. 

Pamiętaj, że zagregowany popyt jest sumą popytu na dobra konsumpcyjne, inwestycje, konsumpcję 

rządową i eksport netto. Żaden z tych składników nie będzie zależał od P, jeśli Y i R są utrzymywane na 

stałym poziomie w modelu AS-AD. 

• Zużycie. Załóżmy, że P wzrasta o powiedzmy 10%, podczas gdy realny PKB (Y) jest stały. Nominalny 

PKB i nominalny krajowy wzrosną teraz o 10%. Jeśli twój dochód wzrośnie o 10%, a ceny wzrosną o 

10%, uzasadnione jest założenie, że twoje spożycie (w warunkach nominalnych) wzrosną o 10% (w 

rzeczywistości nic się nie zmieniło). Oznacza to, że zapotrzebowanie na rzeczywistą konsumpcję C 

pozostaje niezmienione. 

• Popyt inwestycyjny. Dopóki utrzymujemy stałą nominalną stopę procentową (a tym samym realne 

stopy procentowe) na stałym poziomie, nie ma powodu do zmiany popytu na rzeczywiste inwestycje. 

Oczekujemy, że nominalne inwestycje wzrosną o ten sam procent, co poziom cen. 

• Konsumpcja rządowa. G jest egzogeniczną zmienną rzeczywistą i nie oczekujemy zależności od P na 

podstawie tego samego argumentu, co w przypadku konsumpcji prywatnej. 

• Eksport i import. Jest to trudniejsze do uzasadnienia ze względu na kurs walutowy. Załóżmy, że mamy 

elastyczny kurs wymiany i że poziom cen jest stały w obcym kraju. Powiedz, że P wzrasta o 10%. 

Rozsądne jest założenie, że kurs wymiany będzie następnie tracił na wartości o 10% (patrz xxx). Cena 

dóbr wyprodukowanych w kraju na rynku zagranicznym nie ulegnie zmianie (w ich walucie), podobnie 

jak eksport. Ze względu na deprecjację kursu walutowego cena importowanych towarów wzrośnie 

również o 10%, a więc uzasadnione jest założenie, że popyt na rzeczywisty import nie ulegnie zmianie. 

Ważne jest, aby zrozumieć, że P może wpływać na YD pośrednio w modelu AS-AD. P nie wpływa 

bezpośrednio na YD, jeśli utrzymujemy stałą Y i R. Ale P może bardzo dobrze wpływać na R i / lub Y, a 

zatem pośrednio wpływać na YD. W rzeczywistości tak właśnie będzie w modelu AS-AD, co opiszemy 

później. 

Rynek pieniężny 

Popyt na pieniądz zależy negatywnie od R, pozytywnie od Y i pozytywnie od P w modelu AS-AD Gdy P 

nie jest już egzogeniczny, musimy dowiedzieć się, w jaki sposób P wpływa na MD, jeśli utrzymujemy 

stałą Y i R. W modelu AS-AD MD rośnie wraz ze wzrostem P (i odwrotnie). Wyobraź sobie, że P wzrasta 

o 10%, podczas gdy Y i R są stałe. Wszystkie zmienne nominalne, takie jak nominalny PKB, nominalne 

zużycie i dochód nominalny, wzrosną wówczas o 10%. Oznacza to, że będziesz musiał zatrzymać więcej 

pieniędzy, aby zapłacić za wzrost konsumpcji. Dlatego popyt na pieniądz jest oznaczony przez MD (Y, 

R, P) w modelu AS-AD. 

Rynek pieniężny i zmiany cen 



Krzywa popytu na pieniądze przesunie się w prawo (w lewo) na schemacie rynku pieniężnego, jeżeli P 

wzrośnie (spadnie). 

Podaż pieniądza jest egzogeniczną zmienną kontrolowaną przez bank centralny, więc nie ma 

automatycznego mechanizmu, który zmieniłby MS, gdy zmienia się P. Pamiętaj, że schemat rynku 

pieniężnego pokazuje podaż i popyt na pieniądz jako funkcje R, wszystko inne utrzymywane na stałym 

poziomie. Dlatego nadal możemy używać schematu rynku pieniężnego w modelu AS-AD, o ile 

utrzymujemy stałą wartość P. Musimy teraz wymyślić, jak analizować zmiany P na rynku pieniężnym. 

Aby to zrobić, utrzymuj P na stałym poziomie na dwóch różnych poziomach, P1 = 10 i P2 = 20. Wiemy, 

że MD zależy dodatnio od P i MD (Y, R, P2) > MD (Y, R, P1). Zapotrzebowanie na pieniądze wzrasta, gdy 

P wzrasta, jeśli Y i R się nie zmieniają. Jeśli P wzrośnie, popyt na pieniądz wzrośnie dla wszystkich stóp 

procentowych. Oznacza to, że krzywa popytu musi zostać przesunięta na zewnątrz w prawo, gdy P 

wzrośnie. Zauważ, że przy stałym Y i stałej podaży pieniądza, jeśli P wzrośnie, R musi wzrosnąć, aby 

rynek pieniężny pozostał w równowadze. 

Krzywa IS w modelu AS-AD 

P nie ma wpływu na krzywą IS w modelu AS-AD. Możemy zdefiniować krzywą IS w modelu AS-AD 

dokładnie w taki sam sposób, jak w modelu IS-LM: da nam to wszystkie kombinacje R i Y, gdy rynek 

towarów jest w równowadze, to znaczy, gdy zagregowany popyt jest równy PKB, YD (Y, R) = Y. Ponieważ 

P nie wpływa na żadną część rynku towarów, P nie wpłynie na krzywą IS. Krzywa IS w Modelu AS-AD 

jest dokładnie taki sam jak krzywa IS w modelu IS-LM. 

Krzywa LM w modelu AS-AD 

Krzywa LM przesunie się w górę (w dół), gdy P wzrośnie (spadnie) w modelu AS-AD zostanie 

przesunięta Krzywa LM w modelu AS-AD jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ P wpłynie na 

popyt na pieniądz. W modelu IS-LM krzywa LM jest zdefiniowana jako cała kombinacja R i Y, gdy rynek 

pieniężny jest w równowadze, to znaczy, gdzie popyt na pieniądz jest równy podaży pieniądza, MD (Y, 

R) = Stwardnienie rozsiane W modelu AS-AD krzywa LM pokazuje wszystkie kombinacje R i Y, w których 

rynek pieniężny jest w równowadze dla danego P. Dla danego P nadal możemy narysować krzywą LM 

w modelu AS-AD po prostu tak jak zrobiliśmy w modelu IS-LM. Dla danego P istnieją różne kombinacje 

R i Y, w których rynek pieniężny jest w równowadze. Ale dla innego danego P inny zestaw kombinacji 

R i Y będzie związany z równowagą na rynku pieniężnym. Oznacza to, że krzywa LM przesunie się, gdy 

zmieni się P. 

 

1. Najpierw rozważ lewy górny rysunek. Krzywa popytu na pieniądz, MD1, jest rysowana dla Y = 100, a 

P = 10. Równowaga odsetkowa wynosi R = 5%. 



2. Y = 100 i R = 5% zapewni nam punkt na krzywej LM1 po prawej stronie. 

3. Załóżmy teraz, że P wzrasta do 20. Wiemy, że popyt na pieniądze wzrośnie, a krzywa przesunie się 

w prawo (do MD2). 

4. Widzimy, że R = 5%, a Y = 100 nie jest już równowagą na rynku pieniężnym. 

5. Po lewej stronie widać, że R = 7% będzie równowagą, gdy Y = 100 dla P = 20. 

6. R = 7% i Y = 100 muszą znajdować się na nowej krzywej LM (LM2) związanej z wyższą ceną P = 20. 

Istnieje krzywa LM dla P = 10 (LM1) i krzywa LM dla P = 20 (LM2). Ważną rzeczą do zapamiętania jest 

to, że w modelu AS-AD istnieje jedna krzywa LM dla każdej wartości P. Gdy wzrost P wzrasta, krzywa 

LM przesunie się na nową krzywą, która będzie powyżej starej. Powodem jest to, że R musi wzrosnąć, 

gdy P wzrośnie, aby utrzymać rynek pieniężny w równowadze. 

13.4.4 Równowaga zarówno na rynku towarów, jak i rynku pieniężnego 

Jeśli oba dobra - i rynki pieniężne mają być w równowadze… 

… Jeśli P wzrasta, Y musi spaść, a R zwiększyć… 

… Jeśli P spadnie, Y musi wzrosnąć, a R spaść 

Dla danego P możemy użyć krzywych IS i LM, aby znaleźć wartości równowagi stopy procentowej i PKB. 

Możemy jednak również dowiedzieć się, w jaki sposób wartości równowagi R i Y zależą od P. 

 

LM1 jest krzywą LM, gdy P = 10, natomiast LM2 jest krzywą LM, gdy P = 20. LM2 jest powyżej LM1, jak 

wyjaśniono  poprzednio . Jeśli Y1 i R1 są wartościami równowagi, gdy P = 10, a Y2 i R2 są wartością 

równowagi, gdy P = 20, widzimy, że Y2 < Y1 i że R2> R1. 

Możemy wyciągnąć następujący wniosek. Gdy ceny rosną, PKB musi spadać, a stopy procentowe 

muszą rosnąć, jeśli zarówno towary, jak i rynek pieniężny mają być w równowadze. Taka jest intuicja 

ekonomiczna 

1. Gdy P wzrasta, wzrasta popyt na pieniądz 

2. Gdy MD wzrośnie, stopa procentowa wzrośnie 

3. Gdy R wzrośnie, inwestycje spadną 

4. Kiedy spada, PKB spada 



Mniejsze znaczenie ma następujący punkt: gdy PKB spadnie w kroku 4, MD spadnie nieznacznie - choć 

nie tak bardzo, jak w kroku 1. Dlatego stopa procentowa spadnie nieco w porównaniu z poziomem w 

kroku 2. Co ważniejsze, nie mamy już wyjątkowej równowagi na rynku pieniężnym i rynku towarów. 

Ponieważ istnieje unikalna krzywa LM dla każdej wartości P, istnieje równowaga (na obu rynkach) dla 

każdej wartości P. 

Krzywa AD 

Krzywa AD pokazuje wszystkie kombinacje P i Y, w których rynki towarów i rynku pieniężnego są w 

równowadze. Krzywa AD obniża się. Z powyższej sekcji wiemy, że Y musi spaść, jeśli P wzrośnie, jeśli 

chcemy, aby oba rynki pozostały w równowadze. W tej sekcji wyprowadzamy dokładną zależność 

między Y i P, gdy oba rynki są w równowadze. 

 

Możemy zilustrować nasze pochodzenie za pomocą powyższego schematu. 

1. Najpierw wybierz P1 = 10 i P2 = 20 na dolnym schemacie. 

2. Narysuj krzywą IS na górnym schemacie i dwie krzywe LM - ta odpowiadająca P = 20 musi znajdować 

się powyżej krzywej dla P = 10. 

3. Zidentyfikuj wynikowy PKB na górnym wykresie dla obu cen - najwyższy poziom PKB związany jest z 

niższą ceną. 

4. Rozszerz te poziomy PKB na niższy wykres. Spowoduje to powstanie dwóch punktów na dolnym 

wykresie. 

5. Kontynuuj robienie tego z innymi cenami. Wynikowa krzywa opadania na dolnym wykresie nazywa 

się krzywą AD. 



Należy pamiętać, że zarówno rynek towarów, jak i rynek pieniężny są w równowadze we wszystkich 

punktach krzywej AD. Dlatego sama krzywa AD nie jest w stanie określić, do którego punktu będzie się 

poruszać gospodarka. 

Krzywa AD jest zagregowanym popytem 

Krzywa AD jest zagregowanym popytem w funkcji P, gdy zarówno rynek dóbr, jak i rynku pieniężnego 

są w równowadze 

Krzywa AD pokazuje nie tylko kombinacje równowagi P i Y - pokazuje również zagregowany popyt jako 

funkcję P, gdy oba rynki są w równowadze. Wynika to z warunku równowagi na rynku towarów, który 

wymaga, aby zagregowany popyt był równy PKB. Kiedy zmienimy P, krzywa AD powie nam odpowiedź 

Y, a zatem także odpowiedź YD. Możesz zatem użyć krzywej AD, aby znaleźć zagregowany popyt na 

różne ceny, pod warunkiem, że oba rynki są w równowadze. 

Początkowo może się to wydawać sprzecznością. Twierdziliśmy, że jedyne zmienne endogenne, które 

wpływają na zagregowany popyt, w których R i Y. W szczególności stwierdziliśmy, że P nie wpływa na 

YD, dopóki utrzymujemy R i Y na stałym poziomie. 

• Jeśli zaczniemy w równowadze i zmienimy P, ale utrzymamy stałą R i Y, YD nie ulegnie zmianie, ale 

nie będziemy już w równowadze na rynku pieniężnym. 

• Jeśli wymagamy, aby oba rynki były w równowadze, R i Y muszą się zmienić, gdy zmienia się P. 

• W szczególności, R musi spaść, a Y musi wzrosnąć, gdy P spadnie, jeśli oba rynki mają być w 

równowadze. 

• Ponieważ YD zależy dodatnio od Y, a ujemnie od R, YD wzrośnie. 

• Zatem YD wzrasta, gdy P spada, gdy oba rynki pozostają w równowadze i nie ma sprzeczności. 

Agregacja Podaży 

Aby określić wszystkie zmienne w modelu AS-AD, potrzebujemy jeszcze jednego warunku równowagi, 

abyśmy mogli zidentyfikować unikalny punkt na krzywej AD jako unikalną równowagę. Ten warunek 

będzie pochodził ze strony produkcji i rynku pracy. 

Rynek pracy 

W modelu AS-AD gospodarka zawsze będzie na krzywej reakcji - grubej linii na poniższym wykresie. 

 



Krzywa odpowiedzi ma część poziomą i część opadającą w dół. W modelu IS-LM mieliśmy tylko 

horyzont, ponieważ płace realne były stałe. Nie mogliśmy wyjść poza LB. Możemy wyjaśnić krzywą 

odpowiedzi, badając przejście gospodarki z punktu A do punktu C. 

• Po pierwsze, gospodarka znajduje się w punkcie A, z cenami P, płacami W, płacami realnymi W / P i 

ilością siły roboczej LA. Maksymalizująca zysk ilość pracy to LB, ale firmy nie wybierają tej ilości z 

powodu braku popytu. 

• Jeśli wzrośnie łączne zapotrzebowanie, L może wzrosnąć bez wpływu na P, aż do L = LB. Po lewej 

stronie punktu B model IS-LM jest w pełni wystarczający, a model AS-AD jest redundantny. 

• Gdy L = LB, L nie może wzrosnąć bez spadku realnych płac. W modelu AS-AD płace realne są 

zmniejszane przez wzrost P (ze stałą W) i zaczynamy przesuwać się w dół krzywej popytu na pracę. 

• Pomiędzy punktami B i C, L wzrośnie, gdy P wzrośnie. 

• Nie możemy jednak zwiększyć L powyżej LC. Kiedy jesteśmy w punkcie C, nawet wzrost cen nie 

pomoże. Płace realne nie są tak niskie, że podaż siły roboczej stanowi granicę - nie ma już osób, które 

chciałyby pracować za te niskie płace realne. 

Podsumujmy: 

• Dopóki L jest mniejsze niż LB, L może ulec zmianie bez zmiany cen. W tym zakresie nie ma związku 

między P i L. 

• Gdy L znajduje się między LB a LC, wówczas L rośnie z P. 

• L nigdy nie może być większy niż LC. 

Poniższy wykres pokazuje zależność między L a P 

 

Zagregowana podaż i krzywa AS 

Krzywa AS jest zagregowaną podażą w funkcji P. Jest pozioma, gdy podaż jest niska, i nachylona w górę, 

gdy podaż jest wysoka. Z zależności między L i P możemy wyprowadzić zależność między YS i P, 

ponieważ YS jest określone przez L przez funkcję produkcji (im wyższa L, tym wyższa). 



 

Pomiędzy punktami A i B ceny są stałe, a firmy wytwarzają kwotę dokładnie równą zagregowanemu 

popytowi. Tutaj obowiązują odwrócone prawo Saya i model IS-LM. W tym przedziale model AS-AD jest 

redundantny. Pomiędzy punktami B i C mamy dodatnią zależność między P i YS. Ani odwrócone prawo 

Saya, ani model IS-LM nie mają zastosowania. Nie jest jednak uzasadnione, aby sądzić, że istniałaby 

„ostra przewaga” w relacjach między L i P oraz między YS i P w realnej gospodarce. Harmonogramy są 

rysowane w ten sposób, aby uprościć wyjaśnienie. Bardziej rozsądnym założeniem byłoby założenie, 

że relacje są gładkimi krzywymi. 

 

Oznaczanie wszystkich zmiennych endogenicznych w modelu AS-AD 

Określenie P i Y 

Ceny i PKB są w równowadze, gdy zagregowana podaż jest równa zagregowanemu popytowi w modelu 

AS-AD Wiemy, że dla wszystkich punktów na krzywej AD zarówno rynek towarów, jak i rynek pieniężny 

są w równowadze. Wiemy również, że firmy zawsze będą wytwarzać kwotę zgodną z krzywą AS. 



 

Istnieje tylko jeden poziom dla P i dla Y, który jest zgodny z równowagą na obu rynkach i jest zgodny z 

zdecydowanym zachowaniem. Poziom cen w tym punkcie jest poziomem cen równowagi, a poziom 

PKB w tym punkcie jest równowagową wielkością PKB. Poziomy te oznaczamy za pomocą P* i Y*. 

Model AS-AD, P zawsze przesunie się w kierunku P*, a Y zawsze przesunie się w kierunku Y*. Aby 

uzasadnić takie zachowanie gospodarki, zastanówmy się, co się stanie, jeśli P <P*. 

1. Z wykresu widać, że w tym przypadku YS <YD. 

2. Ponieważ znajdujemy się w pochyłej części krzywej AS, zagregowana podaż nie wzrośnie 

automatycznie. Ale ponieważ firmy mogą sprzedawać wszystko, co wytwarzają, a ponieważ zapasy 

maleją, podniosą ceny. 

3. Gdy P wzrasta, płace realne W / P spadają, a L rośnie. Przy większej sile roboczej firmy mogą 

zwiększyć produkcję. 

4. Gdy P wzrośnie, popyt na pieniądz wzrośnie. Stopy procentowe wzrosną, a YD spadnie (krzywa LM 

przesunie się w górę). 

5. Ogólnie rzecz biorąc, YS wzrasta, a YD spada, gdy wzrasta P. Tak długo, jak YS <YD, firmy będą nadal 

podnosić ceny. Tak więc ceny będą rosły, aż YS = YD, a gospodarka znajdzie się w równowadze. 

Określenie innych zmiennych 

Po określeniu P i Y zostaną również określone wszystkie inne zmienne endogenne. Stopa procentowa 

jest określana na podstawie schematu rynku pieniężnego, a komponenty PKB są albo egzogeniczne, 

albo zależą od R lub Y. W jest stałe, a ponieważ P jest określone, tak samo jak płaca realna. Następnie 

określa się L i stopę bezrobocia. 

Należy zauważyć, że chociaż ten schemat wygląda dokładnie jak „standardowe krzywe podaży i 

popytu” dla jednego towaru z mikroekonomii, wyprowadzanie i interpretacja są bardzo różne. 

Równania modelu AS-AD 

Podsumowując model AS-AD, możemy spojrzeć na jego równania. Model IS-LM został „rozwiązany” 

przez jednoczesne rozwiązanie równań 

YD (Y, R) = Y 

MD (Y, R) = MS 



dla Y i R. Ponieważ stwardnienie rozsiane było egzogenne, mieliśmy dwa równania i dwa nieznane, a 

układ równań można rozwiązać. Rozwiązanie zostało zilustrowane schematem IS-LM. W modelu AS-

AD sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ MD zależy teraz od trzech zmiennych: Y, R i 

P. Nie możemy już rozwiązać 

YD (Y, R) = Y 

MD (Y, R, P) = MS 

dla Y, R i P, ponieważ mamy trzy niewiadome i tylko dwa równania. Potrzebujemy dodatkowego 

równania w modelu AS-AD. Trzecie równanie w modelu AS-AD pochodzi od funkcji produkcji i rynku 

pracy. Wykazaliśmy, że L zależy od P, a ponieważ YS zależy od L, YS będzie zależało od P. Równowaga 

wymaga, aby ich podaż była równa rzeczywistej produkcji, tj. YS (P) = Y. Trzy równania modelu AS-AD 

są zatem 

YD (Y, R) = Y 

MD (Y, R, P) = MS 

YS (P) = Y 

Należy je rozwiązać dla Y, R i P. Rozwiązanie zilustrowano na schemacie AS-AD, gdzie pierwsze dwa 

równania podsumowano na krzywej AD YD (P) = Y. Zwróć uwagę, jak trzy różne wersje keynsowskiego 

modelu, który badaliśmy do tej pory, jest związany z liczbą zmiennych / równań. 

• W modelu krzyżowym mamy tylko jedną zmienną (Y) i równanie: YD (Y) = Y. 

• W modelu IS-LM mamy dwie zmienne (Y i R) i dwa równania: YD (Y, R) = Y i MD (Y, R, P) = MS. 

• W modelu AS-AD mamy trzy zmienne (Y, R, P) i trzy równania: YD (Y, R) = Y, MD (Y, R, P) = MS och YS 

(P) = Y. 



Kompletny model keynesowski 

Inflacja płac 

Będziemy kontynuować opracowywanie modelu keynesowskiego, usuwając założenie o stałych 

wynagrodzeniach nominalnych. Definiujemy inflację płac πw jako średni procentowy wzrost płac. Płace 

i inflacja płac jest nadal egzogeniczna, tzn. nie jest określona w modelu. Jednym z uzasadnień tego 

założenia jest to, że płace często określane są na podstawie umów, które często trwają kilka lat. Nie 

potrzebujemy nowego modelu do radzenia sobie z inflacją. Płace niestałe mogą być obsługiwane we 

wszystkich trzech modelach keynesowskich, o ile są one egzogeniczne. Powodem, dla którego 

zdecydowaliśmy się pozwolić, aby płace były stałe w poprzednich modelach keynesowskich były  

Inflacja cen 

Głównym powodem dopuszczenia niestałych płac w modelu jest to, że możemy pozwolić na trwałą 

inflację / deflację. Przy stałych wynagrodzeniach nie możemy utrzymywać stałej inflacji, tak jak to by 

było w przypadku płac realnych  zero. Inflacja neutralna jest definiowana jako sytuacja, w której inflacja 

płac jest równa inflacji (w cenach). Przy neutralnej inflacji płace realne są stałe. Model keynesowski nie 

wymaga neutralnej inflacji a płace realne mogą się zmieniać w czasie. Nie możemy jednak mieć inflacji, 

która jest zawsze wyższa lub zawsze niższa niż inflacja płac, ponieważ płace realne ponownie wzrosną 

do zera lub nieskończoności (ponownie, pamiętajmy, że wzrost został usunięty, więc nie oczekujemy 

trendu wzrostowego płac realnych). Jednak w przypadku inflacji należy wprowadzić kilka zmian w 

modelach. 

Dostosowanie modeli keynesowskich, gdy płace nie są już stałe 

Realne stopy procentowe, nominalna stopa procentowa i oczekiwana inflacja 

Kiedy mamy inflację, nie możemy oczywiście założyć, że oczekiwana inflacja wynosi zero. Dlatego 

rzeczywista stopa procentowa nie będzie już równa nominalnej stopie procentowej i musimy użyć R = 

r + πe. W tej części oczekiwana inflacja πe jest egzogeniczna (choć niekoniecznie stała. W bardziej 

zaawansowanych modelach keynesowskich znajdziesz różne założenia dotyczące formowania się 

oczekiwań. 

Łączny popyt z inflacją 

W poprzednich wersjach modelu keynesowskiego żaden ze składników zagregowanego popytu nie był 

zależny od P. W modelach IS-LM i AS-AD inwestycje zależały od nominalnej stopy procentowej R. 

Twierdziliśmy, że inwestycja faktycznie zależy od rzeczywistej stopa procentowa r, ale ponieważ R = r, 

gdy πe = 0, moglibyśmy uczynić ją funkcją R. Gdy πe nie jest już równe zero, a rzeczywista stopa 

procentowa r = R - πe, powinniśmy napisać I (r) lub I ( R - πe). Powinniśmy także napisać YD (Y, r) lub YD 

(Y, R - πe). Ponieważ oczekiwania inflacyjne są egzogeniczne (biorąc pod uwagę), nadal YD negatywnie 

zależy od R. Należy zauważyć, że jeśli nastąpi równy wzrost oczekiwanej inflacji i nominalnej stopy 

procentowej, realna stopa procentowa nie zostanie zmieniona, podobnie jak inwestycje i zagregowany 

popyt . 

Krzywa IS z inflacją 

Możemy narysować krzywą IS dla danej wartości πe. Jak wyjaśniono wcześniej, na krzywą IS nie mają 

wpływu zmiany P. Jednak przesunie się ona w górę, gdy πe wzrośnie 



 

Jeśli πe wzrasta, R musi wzrosnąć o tę samą wartość, aby r i YD pozostały niezmienione. 

Rynek pieniężny z inflacją 

Zacznijmy od schematu rynku pieniężnego i wprowadźmy inflację. Ponieważ MD zależy pozytywnie od 

P, krzywa MD „przesuwa się” w prawo, gdy inflacja jest dodatnia, i w kierunku pozostawione, gdy 

mamy deflację. 

 

Jeśli podaż pieniądza jest stała, nominalna stopa procentowa będzie stale rosła, gdy mamy inflację, i 

stale maleje, gdy mamy deflację. Ciekawym przypadkiem szczególnym jest wzrost podaży pieniądza o 

tę samą stopę co P. W tym przypadku krzywa podaży pieniądza przesunie się na zewnątrz lub do 

wewnątrz (w zależności od tego, czy mamy inflację czy deflację) dokładnie w tym samym tempie, co 

popyt na pieniądz. Nominalna stopa procentowa będzie wówczas stała. 

 



Jeśli pozwolimy, że πM oznacza tempo wzrostu podaży pieniądza, możemy wyciągnąć następujące 

wnioski. Dla danego Y R wzrośnie, jeśli π> πM (ceny wzrosną szybciej niż podaż pieniądza), a R spadnie, 

jeśli πM> π. R pozostaje niezmieniony, jeżeli π = πM. Na przykład, gdy π> πM, krzywa MD przesuwa się 

w prawo szybciej niż krzywa MS, dlatego R wzrasta. 

Krzywa LM z inflacją 

Stwierdziliśmy, że krzywa LM przesunie się w górę, gdy P wzrośnie (zakładając, że MS jest stałe). Jest 

to nadal prawdą, ale możemy również dodać, że krzywa LM przesuwa się w górę, jeśli π> πM (wraz ze 

wzrostem R), a krzywa LM przesuwa się w dół, jeśli πM> π. Poprzedni wynik jest szczególnym 

przypadkiem tego wyniku. Jeśli P wzrasta, to π> 0, a jeśli MS jest stałe, to πM = 0 i krzywa LM przesuwa 

się w górę. Wcześniej rozważaliśmy przypadki, w których P skoczył (ze powiedzmy 100 na 120). 

Przekłada się to na inflację przez krótki czas, krzywą LM, która przesuwa się w górę, a gdy P osiągnie 

120, inflacja ustaje, a krzywa LM przestanie się poruszać. 

Model IS-LM z inflacją 

Podstawowe założenie 

Opracowaliśmy model IS-LM ze stałymi płacami i cenami. Możemy teraz rozszerzyć ten model, aby 

umożliwić inflację. Zamiast stałych płac i cen musimy założyć, że π = πW = πe. Tak samo, jak porzuciliśmy 

założenie stałej P, kiedy przeszliśmy do modelu AS-AD, aby pozwolić na zmiany płac realnych, 

odrzucimy założenie, że π = πW , aby uwzględnić inflację i zmianę płac realnych. Uzasadnijmy krótko 

założenie π = πW = πe. πW = πe można wytłumaczyć zdając sobie sprawę, że jeśli pracownicy oczekują 

inflacji 6%, będą żądać podwyżek płac o 6%, aby utrzymać tę samą płacę realną (zwykle wymagają one 

więcej niż 6% i wzrostu płac realnych, ale dzieje się tak, ponieważ wzrost gospodarczy na to pozwoli - 

zawsze myśl o modele te, jak gdyby nie było wzrostu). Założenie π = πW oznacza, że mamy 

zrównoważoną inflację. Podobnie jak w modelu IS-LM, płaca realna jest wówczas stała. Jest to rozsądne 

założenie, jeśli gospodarka znajduje się w stanie, w którym zagregowany popyt jest niewystarczający, 

a L jest niższe niż poziom maksymalizacji zysku. 

Wyniki 

Jeśli πM = π i πe = π, zarówno krzywa IS, jak i krzywa LM zostaną ustalone. 

 

Możliwe jest wówczas określenie R* i Y* dokładnie tak, jak to zrobiliśmy w rozdziale 12. Możemy 

również określić rzeczywistą stopę procentową, ponieważ podano r = R - πe i πe. Wszystkie zmienne są 

teraz określone. Ponieważ π i πW są egzogenne, P i W są podawane w czasie (o ile znamy P i W w 

pewnym momencie). L jest określone dokładnie tak, jak w rozdziale 12 i nie pozwalamy L przekroczyć 

LOPT, ponieważ wymagałoby to spadku realnych płac π> πW przynajmniej przez jakiś czas. Jeśli, na 



przykład πM <π, krzywa LM przesunie się w górę, R (i r) wzrosną, a Y spadnie. W modelu z inflacją 

zazwyczaj rozważamy zmiany we wzroście podaży pieniądza πM, a nie zmiany samej podaży pieniądza, 

gdy omawiamy politykę pieniężną 

Model AS-AD z inflacją 

Usunęliśmy założenie o cenach stałych, aby umożliwić zróżnicowanie płac realnych. Powstały model 

nazwano modelem AS-AD. W ten sam sposób usuwamy teraz założenie, że π = πW (ale pamiętajmy, że 

- π może tylko chwilowo odbiegać od πW i muszą być one równe średnio). 

Krzywa AD w danym punkcie czasu 

Krzywa AD, podobnie jak poprzednio, pokazuje kombinacje P i Y, w których zarówno rynek pieniężny, 

jak i rynek towarów są w równowadze. W dowolnym momencie, nawet gdy mamy inflację, 

zagregowany popyt będzie, jak poprzednio, negatywnie zależeć od P. Wyjaśnienie, jak następuje, jest 

nieco bardziej zaangażowane. Powiedzmy, że poziom cen rok temu wynosił 100, a P to poziom cen 

dzisiaj. Następnie π = (P - 100) / 100 

 uwagę poziom cen w 

poprzednim roku, mamy wartość dodatnią związek między P i π. Biorąc pod uwagę poziom cen w 

ubiegłym roku, istnieje obecnie poziom cen, który sprawiłby, że inflacja byłaby dokładnie taka sama 

jak tempo wzrostu podaży pieniądza w ciągu ostatniego roku. Powiedzmy na przykład, że πM wyniosło 

4% w poprzednim roku, a P było 100 rok temu, to jeśli dzisiaj P = 104 mamy π = πM, krzywe IS i LM są 

stabilne i możemy znaleźć poziom PKB, który zapewnia równowagę na obu rynkach, poprzez 

znalezienie punktu, w którym się przecinają. Teraz, aby pokazać, że krzywa AD obniża się, musimy 

pokazać, że jeśli P> 104, niższy poziom PKB spowoduje równoczesną równowagę. Aby to zobaczyć, 

wystarczy zauważyć, że dla P> 104 inflacja była nieco wyższa, a krzywa LM będzie nieco wyższa w górę, 

co spowoduje niższy poziom PKB. Podobny argument pokazuje, że PKB musi być wyższy, jeśli P <104, 

aby oba rynki pozostały w równowadze. Zatem w danym momencie, biorąc pod uwagę poziom cen w 

ubiegłym roku, zagregowany popyt nadal będzie zależał negatywnie na P, a krzywa AD będzie opadać 

w dół. 

Krzywa AD w czasie 

Przy inflacji krzywa AD nie będzie już stabilna w czasie. Zamiast tego będzie szybował w górę lub w dół 

w tempie określonym przez tempo wzrostu podaży pieniądza πM. Spójrzmy na przypadek πM = 10%. 

Jeśli AD1 jest krzywą AD w roku 1, AD1 pokaże nam wszystkie kombinacje P i Y, w których oba rynki są 

w równowadze w roku 1. Na przykład, oba rynki są w punkcie A, gdzie P = 100, a Y = 10. 

 



W drugim roku podaż pieniądza jest wyższa - wzrosła tylko o 10%. Gdyby P wzrosło o 10%, wówczas ta 

nowa wartość P wraz z poziomem PKB, który mieliśmy w ubiegłym roku, nadal zapewniłby nam 

równowagę na obu  rynkach. Inflacja wyniosła wówczas 10% i żadna z krzywych IS ani LM nie uległa 

zmianie. W roku 2 P = 110 i Y = 10 muszą być w AD2. W roku 3, za pomocą tych samych argumentów, 

3 i widzimy, że krzywa AD przesuwa się w górę o 

10% rocznie - dokładnie taka sama stopa, jak wzrost pieniądza Dostawa. Musimy pamiętać, że jeśli πM 

≠ 0, to krzywa AD ma zastosowanie tylko dla danego punktu w czasie. W innym momencie musimy 

narysować inną krzywą AD. Szybkość przesuwania się krzywej AD jest równa πM - jeśli πM jest wysoka, 

konieczna jest wyższa inflacja, jeśli ten sam poziom PKB ma doprowadzić do równowagi na obu 

rynkach. Mimo że πM determinuje ewolucję krzywej AD w czasie, wciąż istnieje wiele kombinacji P i Y 

prowadzące do równowagi na rynku towarów i pieniędzy (wszystkie punkty na krzywej AD dokładnie 

w danym momencie). Tylko jeden punkt będzie punktem równowagi dla całej gospodarki i, podobnie 

jak poprzednio, krzywa AS pomoże nam znaleźć ten punkt. 

Rynek pracy 

Zapamiętaj model rynku pracy w modelu AS-AD ze stałymi płacami. Na osi y mieliśmy płace realne, a 

na osi x L (patrz rysunek 13.6). Krzywa odpowiedzi składała się z dwóch części, części poziomej i części 

opadającej w dół. W części poziomej ceny, w których stała i L były określone przez zagregowany popyt. 

Płace realne w tej części krzywej odpowiedzi mogą być oznaczone jako (W / P) MAX, ponieważ płace 

realne nigdy nie mogą być wyższe niż ten poziom. W nachylonej w dół części krzywej odpowiedzi P nie 

jest już stały, a L jest określane przez P. W tej części krzywej płaca realna jest niższa niż (W / P) MAX. 

Doszliśmy również do wniosku, że krzywa rzeczywistej odpowiedzi jest płynną wersją tej. Przy inflacji 

krzywa reakcji nie zmieni się. Powodem tego jest fakt, że mamy płace realne na osi y. Jeśli płace 

wzrosną o 10%, a ceny wzrosną o 10%, płaca realna nie ulegnie zmianie. W naszym modelu rynku pracy 

z inflacją nadal istnieje maksymalne wynagrodzenie realne (W / P) MAX. Jak długo ponieważ 

znajdujemy się na lewo od punktu B, nie ma powodu, aby firmy zmieniały tempo wzrostu cen (które 

podaje π = πW), a płaca realna pozostanie stała. Aby skłonić firmy do przekroczenia LB, płace realne 

muszą spaść poniżej (W / P) MAX, co oznacza, że ceny muszą wzrosnąć szybciej niż płace: π> πW. Musimy 

jednak uważać na zapis: 

• Bez inflacji powiedzieliśmy, że wspomniane ceny były stałe w części poziomej. Przy inflacji musimy 

powiedzieć, że mamy neutralną inflację (π = πw) na części poziomej. 

• Bez inflacji mówiliśmy, że ceny rosną wraz ze wzrostem L w części opadającej. Przy inflacji musimy 

powiedzieć, że ceny rosną szybciej niż płace, gdy L rośnie w tej części. 

 

Krzywa AS 



Powiedz, że wynagrodzenie nominalne w roku 1 (w danym momencie) wynosi 1000. Na poziomej 

części krzywej odpowiedzi płaca realna jest stała i równa jej maksymalnej wartości. Powiedz, że (W / 

P) MAX = 10. W części poziomej P1 = 100, gdzie P1 jest poziomem cen w roku 1. Firmy będą zatrudniać 

co najwyżej LB za tę rzeczywistą płacę. Aby firmy zatrudniły więcej niż LB, P1 musi być wyższe niż 10. 

Zdajemy sobie sprawę, że krzywa AS w tym momencie, AS1, będzie wyglądać jak wcześniej. Po 

pierwsze, jest on poziomy wzdłuż P = 10, a następnie, dla większego Y., jest nachylony w górę. Załóżmy, 

że πW jest równe 10%. W przyszłym roku wynagrodzenie nominalne wyniesie 1100. Płace w roku 2 są 

określone przez πW, która jest zmienną egzogeniczną, czyniąc płace w roku 2 egzogenicznym. 

Ponieważ podana jest maksymalna płaca realna i równa 10, dochodzimy do wniosku, że P2 jest równe 

110 w poziomej części krzywej odpowiedzi, a P2> 110 w części nachylonej w dół. AS2 szybuje w górę o 

10%, co wynika z inflacji płac. Korzystając z tego samego argumentu, P3 = 121 w poziomej części krzywej 

odpowiedzi w roku 3 i tak dalej. Podobnie jak krzywa AD, krzywa AS ma przesuwać się w górę lub w 

dół, w zależności od tego, czy πw> 0 lub πw <0, kiedy pozwolimy na inflację. Jeśli chodzi o krzywą AD, 

krzywa AS ma zastosowanie tylko w określonym punkcie czasu, jeśli πW ≠ 0. W innym momencie 

musimy narysować nową krzywą AS 

 

Model AS-AD z inflacją 

Kiedy mamy inflację, zarówno krzywa AD, jak i krzywa AS będą szybować. „Szybkość poślizgu” krzywej 

AD jest dana przez πM, podczas gdy πW dotyczy krzywej AS (gdzie obie prędkości są egzogeniczne). 

Korzystając z krzywych AS-AD, możemy wyznaczyć cenę równowagi P (a zatem π) w dowolnym 

momencie i możemy wyznaczyć wszystkie zmienne endogeniczne. Na przykład zdajemy sobie sprawę, 

że jeśli πM = πw, obie krzywe ślizgają się dokładnie z tą samą prędkością. Y pozostanie wówczas 

niezmienione, a π będzie równe πw. 

 



Krzywa Phillipsa 

Problem z modelem keynesowskim 

Możemy zidentyfikować dwa problemy z dotychczas opracowanym modelem keynesowskim: 

1. πW jest egzogenny. Mimo że inflacja może chwilowo odbiegać od inflacji płac, odchylenie to nie może 

być zbyt duże i nie może trwać zbyt długo (ponieważ płace realne stałyby się nieuzasadnionym niskim 

lub nieuzasadnionym wysokim). Ten model nie ma oznaczenia πW, a zatem nie ma pełnego oznaczenia 

π. Model, który przewiduje inflację w wysokości około 6% przy założeniu inflacji w wysokości 6%, nie 

jest zbyt przydatny. Model keynesowski z inflacją jest zatem niepełny. 

2. Nieuzasadnione jest założenie, że πW byłoby niezależne od Y. Bardziej rozsądne byłoby modelowanie 

πW jako dodatniej funkcji Y. Jeśli będziemy w boomie, L będzie powyżej średniej, a stopa bezrobocia 

będzie poniżej średniej. W takiej sytuacji uzasadnione jest oczekiwanie wzrostu inflacji płac. Aby 

rozwiązać te problemy, musimy uczynić πw endogennym. Robimy to poprzez model keynesowski, 

dodając krzywą Phillipsa. 

Krzywa Phillipsa 

Zgodnie z tradycyjną krzywą Phillipsa istnieje ujemny i stabilny związek między inflacją płac a 

bezrobociem 

 

Krzywa Phillipsa jest często rysowana za pomocą π zamiast πW na osi y, ale ponieważ zmienne te mogą 

odchylać się tylko chwilowo, różnica jest niewielka. Model keynesowski plus krzywa Phillipsa zapewnia 

nam pełne określenie wszystkich zmiennych. 

Kilka komentarzy na temat krzywej Phillipsa 

• Krzywa Phillipsa była początkowo empiryczną zależnością między inflacją płac a bezrobociem, którą 

zaobserwowano w wielu krajach. Uzurpowano ją dość szybko i wielu keynesowskich ekonomistów 

włączono do teorii, ponieważ na to pozwoliło określić inflację w modelu. 

• Krzywa Phillipsa nie była częścią oryginalnej teorii Keynesa. Związek został odkryty długo po tym, jak 

Keynes napisał „teorię ogólną”. Dlatego wielu woli postrzegać krzywą Phillipsa jako dodatek do modelu 

keynesowskiego - a nie jako część modelu keynesowskiego. 

• Krzywa Phillipsa jest często interpretowana jako ważna krzywa polityczna. Niektórzy uważają tę 

krzywą za dającą rządowi wybór niskiej inflacji lub niskiego bezrobocia (lub czegoś pośredniego). 

Jednak większość ekonomistów nie podziela tego poglądu - powód takiego wyjaśnienia zostanie 

wyjaśniony w następnej sekcji. 



• Krzywą Phillipsa można również interpretować w kategoriach cyklu koniunkturalnego. W boomie Y 

jest wysokie; U jest niskie, a π jest wysokie. W recesji jest odwrotnie. W okresie boomu jesteśmy w 

punkcie po lewej stronie krzywej Phillipsa, podczas gdy w recesji jesteśmy w prawym dolnym rogu. 

Cykle koniunkturalne można postrzegać jako oscylacje między tymi dwoma punktami. 

Określenie wszystkich zmiennych endogennych 

Możemy zilustrować, w jaki sposób wszystkie zmienne endogenne są określone na poniższym 

diagramie: 

 

1. Rozpocznij w lewym dolnym rogu. W roku 1 obowiązują AD1 i AS1, poziom cen to P1, a PKB to Y. 

2. Rozszerz ten poziom PKB do lewego górnego wykresu i przez linię 45 stopni do funkcji produkcji u 

góry pośrodku. 

3. Na tym schemacie możemy określić, ile L potrzebujemy do wytworzenia Y. Rozszerz tę ilość pracy do 

dolnego środkowego wykresu i przez linię 45 stopni do dolnego prawego wykresu. 

4. Ten wykres pokazuje zależność między L i U. Im wyższa stopa bezrobocia U, tym mniejsza ilość pracy 

L i krzywa obniża się w dół. Z L możemy określić U, które rozciągamy do krzywej Phillipsa na prawym 

górnym wykresie. 

5. Na podstawie krzywej Phillipsa możemy określić inflację płac πW. 

6. Wracając do schematu AS-AD, teraz widzimy tempo, w jakim krzywa AS przesuwa się w górę lub w 

dół. Krzywa AD przesuwa się z prędkością określoną przez πM, która jest egzogenna. 

Ważnym przypadkiem jest sytuacja, gdy wzrost podaży pieniądza jest równy inflacji płac. W tym 

przypadku Y jest stałe, a π = πw = πM. Jeśli jednak πM przekroczy inflację płac, krzywa AD będzie 

szybować w górę szybciej niż krzywa AS. Teraz Y wzrośnie, a jeśli podążysz za efektem przez wszystkie 

6 schematów, zobaczysz, że L wzrośnie, U spadnie, a πW wzrośnie. Y będzie rosło tak długo, jak długo 

πW <πM, co oznacza, że W będzie wzrastać, aż πW = πM. 



W modelu keynesowskim z krzywą Phillipsa π i πW będą ostatecznie równe πM. Ponieważ w tym modelu 

zakłada się, że płace są lepkie, wyrównanie πW może zająć dużo czasu πM. 



Neoklasyczna synteza 

Synteza neoklasyczna jest syntezą modelu klasycznego i modelu keynesowskiego. Krótko mówiąc, 

stwierdza, że model keynesowski jest poprawny w krótkim okresie, podczas gdy klasyczna analiza jest 

poprawna w długim okresie. Rozważmy konkretny przykład. Według modelu keynesowskiego wzrost 

G zwiększy Y i zmniejszy bezrobocie. W modelu klasycznym wzrost G nie będzie miał żadnego wpływu 

na Y i bezrobocie. W neoklasycznej syntezie wzrost G spowoduje tymczasowy wzrost Y, ale Y po 

pewnym czasie powróci do swojej pierwotnej wartości. Aby uzasadnić syntezę neoklasyczną, pomocne 

jest zidentyfikowanie problemu z modelem klasycznym w krótkim okresie oraz problemu z modelem 

keynesowskim w długim okresie. Jeśli chodzi o model klasyczny w krótkim okresie, doszliśmy do 

wniosku, że w tym modelu trudno jest wytłumaczyć głębokie recesje przy wysokim bezrobocie 

mimowolnym. Na dłuższą metę rozsądniej jest sądzić, że gospodarka sama wyjdzie z recesji. Problem 

z modelem keynesowskim na dłuższą metę, jak zobaczymy, to założenie stabilnej krzywej Phillipsa. 

Różne krzywe Phillipsa 

Rozszerzona krzywa Phillipsa 

Pamiętaj, że krzywa Phillipsa, po włączeniu jej do modelu keynesowskiego, zakładała stabilny związek 

między bezrobociem a inflacją płac: dla danego poziomu bezrobocia (powiedzmy U = 5%) 

obowiązywałby określony poziom inflacji płac (powiedzmy πw = 4%). Gdy U wzrosło, πw spadało i na 

odwrót. Matematycznie krzywa Phillipsa może być opisana przez funkcję malejącą f jako πw = f (U). W 

neoklasycznej syntezie dodaje się oczekiwaną inflację i πw = f (U) + πe. Aby uzasadnić tę poprawkę, 

wyobraź sobie U = 5% i πw = 4% (tak, że jesteśmy na krzywej Phillipsa), a oczekiwana inflacja wzrasta z 

4% do 6%. Ponieważ pracownicy dbają o płace realne, można założyć, że πw również wzrośnie (dla 

danego U), a krzywa Phillipsa przesunie się w górę 

 

Zgodnie z syntezą krzywa Phillipsa musi zostać narysowana dla danej wartości πe i musi być przesunięta 

w górę (w dół), gdy πe rośnie (maleje). Gdy pozycja krzywej Phillipsa może zależeć od πe, nazywana jest 

rozszerzoną krzywą Phillipsa (lub krzywą Phillipsa powiększoną o oczekiwania). Ta poprawka do 

krzywej Phillipsa jest w rzeczywistości konsekwencją krytyki tradycyjnej krzywej Phillipsa i modelu 

keynesowskiego z końca lat 60. XX wieku (debata keynesowska - monetaryzmu). 

Złudzenie pieniędzy 

Ważny argument za powiększeniem ma związek z koncepcją iluzji pieniędzy. Iluzja pieniędzy oznacza, 

że zależy Ci raczej na kwotach nominalnych niż rzeczywistych. Wyobraź sobie, że Twoja pensja wzrasta 

o 20% w ciągu roku. Czy to oznacza, że możesz zwiększyć swoje zużycie? Odpowiedź jest taka, że zależy 



to od inflacji. Jeśli inflacja wynosi 20%, możesz spożyć tyle samo, co wcześniej. Musisz faktycznie 

zmniejszyć konsumpcję, jeśli inflacja przekroczy 20%. Mówimy, że cierpisz na złudzenie pieniędzy, jeśli 

uważasz, że lepiej, jeśli twoje wynagrodzenie wzrośnie o 20%, a ceny również wzrosną o 20%. Wyższe 

wynagrodzenie nominalne może stworzyć „iluzję”, że jesteś bogatszy. Jeśli pracownicy cierpią z 

powodu iluzji pieniędzy, będą obchodzić je tylko nominalne podwyżki płac, oczekiwana inflacja nie 

będzie miała znaczenia i nie ma powodu, by tradycyjna krzywa Phillipsa się nie utrzymywała. Jeśli 

jednak nie cierpią z powodu iluzji pieniędzy, πw musi zależeć zarówno od U, jak i πe, a rozszerzona 

krzywa Phillipsa jest bardziej realistyczna. 

Długoterminowa krzywa Phillipsa 

Rozszerzona krzywa Phillipsa ma ważną konsekwencję: długoterminowa krzywa Phillipsa musi być 

pionowa. 

 

Aby to zrealizować, zacznij od narysowania krzywej Phillipsa dla πe = 3%. Jedynym punktem na tej 

krzywej, który może mieć zastosowanie w długim okresie, jest πW = 3% (punkt A). Na przykład πW = 2% 

i πe = 3% nie są zgodne z równowagą w długim okresie, ponieważ nie ma poziomu inflacji, który byłby 

zgodny z tymi wartościami. π = 3% nie jest możliwe, ponieważ płace realne spadłyby do zera. π = 2% 

nie jest możliwe, ponieważ nierozsądne byłoby oczekiwanie inflacji 3%, gdyby inflacja każdego roku 

wynosiła 2%. Zgodnie z neoklasyczną syntezą możemy chwilowo znajdować się gdziekolwiek na dolnej 

krzywej Phillipsa, gdy πe = 3%, ale ekonomia musi ostatecznie powrócić do punktu A (tak długo πe = 

3%) Teraz narysuj krzywą Phillipsa dla πe = 6 % Ponownie, na tej krzywej jest tylko jeden punkt zgodny 

z równowagą w długim okresie i jest to punkt, w którym πW = 6% (punkt B). Ten punkt musi znajdować 

się dokładnie powyżej A, ponieważ nowa krzywa musi znajdować się dokładnie trzy jednostki powyżej 

pierwszej krzywej. Jeśli narysujemy wszystkie możliwe krzywe Phillipsa, zobaczymy, że wszystkie 

punkty zgodne z długofalową równowagą muszą leżeć na krzywej pionowej i ta krzywa jest nazywana 

krzywą Phillipsa długoterminowego. Na dłuższą metę gospodarka musi wrócić do tej krzywej. Oznacza 

to, że na dłuższą metę nie ma związku między inflacją a bezrobociem. W długim okresie gospodarka 

powraca do naturalnej stopy bezrobocia, jak w modelu klasycznym. 

Podsumowanie krzywych Phillipsa 

W syntezie neoklasycznej rozszerzona krzywa Phillipsa nazywana jest krótkotrwałą krzywą Phillipsa. 

Zakłada się, że jest stabilny, dopóki nie zmienią się oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji. 

Podsumowując, mamy trzy krzywe Phillipsa: 



• Tradycyjna krzywa Phillipsa. πW = f (U) i ta sama zależność opadania ma zastosowanie zarówno w 

krótkim, jak i długim okresie. 

• Krótkookresowa krzywa Phillipsa (SPC). πw = f (U) + πe, a krzywa jest ważna tylko w krótkim okresie 

(SPC = krótkotrwała krzywa Phillipsa). 

• Długoterminowa krzywa Phillipsa (LPC). πw = πM, U = UN i nie ma związku między πw i U (UN to 

naturalna stopa bezrobocia). 

Model klasyczny i długoterminowa krzywa Phillipsa 

W modelu klasycznym L i płaca realna są określane na podstawie warunków równowagi na rynku pracy. 

Zatem na L i W / P wpływ ma jedynie krańcowy produkt pracy (który determinuje popyt na pracę) oraz 

funkcja użyteczności pracowników (która determinuje podaż pracy). Wszelkie bezrobocie jest 

dobrowolne, a na L, U lub W / P wpływ mają wyłącznie zmienne egzogeniczne. W modelu klasycznym 

o inflacji decyduje wyłącznie wzrost podaży pieniądza πM. Na podstawie teorii ilości pieniądza M · V = 

P · Y, a jeśli tempo wzrostu M wynosi πM, wówczas P musi wzrosnąć o tę samą szybkość, co V i Y są 

stałe. Z teorii ilości można wnioskować, że π = πM musi się utrzymywać. Zależność M · V = P · Y jest więc 

czasami nazywana teorią ilości w poziomach, podczas gdy π = πM jest nazywana teorią ilości w 

szybkościach. W modelu klasycznym inflacja jest zrównoważona, a πW = π (płaca realna jest stała). 

Ponieważ π = πM, mamy π = πM = πW. Ponieważ żadne zmienne endogenne nie mają wpływu na U, nie 

ma związku między πW och U w modelu klasycznym a pionowym LPC ma zastosowanie nawet w 

krótkim okresie. Pozycja na LPC określona przez πM. 

W przeciwieństwie do syntezy neoklasycznej, w której ekonomia może tymczasowo odejść od LPC, 

gospodarka musi zawsze znajdować się w LPC w modelu klasycznym. 

Rozwój około 1960 r 

Rozszerzona krzywa Phillipsa i długoterminowa krzywa Phillipsa zostały opracowane pod koniec lat 60. 

XX wieku przez Miltona Friedmana i Edmunda Phelpsa. Friedman argumentował, że może istnieć 

stabilna krzywa Phillipsa w krótkim okresie, ponieważ długo jednostki nie spodziewały się zmian w 

gospodarce. W końcu oczekiwania uległyby zmianie, a tradycyjna krzywa Phillipsa zmieniłaby się i 

powrócilibyśmy do punktu na długoterminowej krzywej Phillipsa. Jeśli krzywa Phillipsa zależy od πe, nie 

możemy już oczekiwać, że obserwacje bezrobocia i inflacji płac będą ładnie zrównywać się ze spadkową 

krzywą. Zamiast tego różne obserwacje będą należeć do różnych krzywych Phillipsa, które poruszają 

się w czasie i powinniśmy oczekiwać, że zobaczymy wszystkie możliwe kombinacje U od πw. Większość 

keynesistów wybrała tradycyjną krzywą Phillipsa. Jeśli kupisz rozszerzoną krzywą Phillipsa, musisz kupić 

długoterminową krzywą Phillipsa, a gospodarka musi automatycznie powrócić do naturalnego 

poziomu bezrobocia. Byłoby to sprzeczne z jednym z głównych wyników analizy keynesowskiej, a 

mianowicie z tym, że gospodarka może utknąć w długoterminowej równowadze z wysokim poziomem 

mimowolnego bezrobocia. W przypadku długoterminowej krzywej Phillipsa ponownie niemożliwe 

byłoby określenie stopy inflacji w modelu keynesowskim, ponieważ wszystkie poziomy inflacji byłyby 

zgodne z równowagą (jak w przypadku modelu keynesowskiego bez krzywej Phillipsa). Ponieważ 

tradycyjna krzywa Phillipsa miała w tym czasie silne wsparcie empiryczne, nie było powodu, aby się jej 

poddawać. 

Milton Friedman argumentował, że ten stabilny związek był czystym zbiegiem okoliczności. 

Przewidział, że obserwacje zgodne z rysunkiem X będą powszechne w przyszłości. Okres „stagflacji”, 

sytuacja z wysokim bezrobociem i wysoką inflacją, na początku lat 70. była wielkim zwycięstwem dla 

rozszerzonej krzywej Phillipsa i poważnym niepowodzeniem dla modelu keynesowskiego. Zgodnie z 



modelem keynesowskim rząd powinien prowadzić ekspansywną politykę, jeśli bezrobocie jest wysokie, 

i ścisłą, jeśli inflacja jest wysoka. Model keynesowski nie miał odpowiedzi na pytanie, jaką politykę 

zastosować, jeśli oba byłyby wysokie. Pod koniec lat siedemdziesiątych stało się jasne, że rozszerzona 

krzywa Phillipsa była lepsza niż tradycyjna krzywa Phillipsa, która odtąd miała obowiązywać tylko w 

krótkim okresie. Neoklasyczna synteza stała się najpopularniejszym modelem w makroekonomii, a 

synteza jest nadal dominującym modelem w makroekonomii nauczanym na kursach wprowadzających 

i średniozaawansowanych. Synteza jest również często punktem wyjścia dla bardziej zaawansowanych 

modeli w makroekonomii. Należy zauważyć, że rozwój w latach 70. był przeszkodą dla modelu 

keynesowskiego, który obejmował krzywą Phillipsa. Model keynesowski bez krzywej Phillipsa był mniej 

dotknięty debatą. Przy stałych wynagrodzeniach determinuje wszystkie zmienne makroekonomiczne, 

ale bez krzywej Phillipsa nie jest w stanie wyjaśnić inflacji. Z tego powodu wielu makroekonomistów 

uważa, że model keynesowski może być stosowany w krótkim okresie lub w recesji, gdy ceny i płace 

nie zmieniają się bardzo. 

Od krótkiego do długiego okresu 

Dynamika od krótkiej do długiej 

Opiszemy, w jaki sposób synteza wyjaśnia przejście od krótkiego okresu do długiego okresu, w którym 

model keynesowski ma zastosowanie w krótkim okresie, a modelu klasycznego w długim okresie. 

 

• Punkt A: Zaczynamy od punktu A, który znajduje się na LPC, gdzie gospodarka jest w równowadze. 

Powiedzmy, że oczekiwana inflacja wynosi 4%, więc jesteśmy również na poziomie SPC1 

odpowiadającym oczekiwanej inflacji na poziomie 4%. Ponieważ jesteśmy w równowadze, inflacja i 

wzrost podaży pieniądza są równe inflacja płac, która musi być równa oczekiwanej inflacji. W punkcie 

A mamy zatem π = πM = πw = πe = 4%. 

• Ruch 1: Załóżmy, że πM nagle i nieoczekiwanie wzrasta do 6%. Krzywa AD będzie wtedy szybować w 

górę szybciej niż krzywa AS, a Y wzrośnie, a π wzrośnie. Gdy Y wzrośnie, L wzrośnie, a U spadnie. 

Ponieważ wzrost nie jest oczekiwany, oczekiwania inflacyjne nie zmienią się, podobnie jak SPC. 

Poruszamy się w górę wzdłuż SPC1 i wzrostów πW. Zgodnie z dyskusją w sekcji X, π i πW ostatecznie 

wzrosną, aż osiągną 6%, a my przejdziemy do punktu B. Do tej pory dyskusja jest całkowicie spójna z 

modelem keynesowskim (ponieważ nie wymieniliśmy SPC). 

• SPC1 → SPC2: Ponieważ inflacja wynosi 6% w punkcie B, oczekiwania inflacyjne muszą ostatecznie 

wzrosnąć. Jeśli inflacja przez długi czas wynosiła 4%, a wzrasta do 6% i stabilizuje się, uzasadnione jest 

oczekiwanie, że w przyszłości inflacja wyniesie 6%. W syntezie SPC przesuwa się w górę do SPC2, co 

dotyczy πe = 6%. 



• Punkt B: Kiedy oczekiwania inflacyjne wynoszą 6%, jesteśmy poniżej nowej krótkoterminowej 

krzywej Phillipsa. Kiedy gospodarka znajdzie się w punkcie B, a stopa bezrobocia spadnie poniżej 

naturalnego poziomu, płace wzrosną o ponad 6%. Ze SPC2 możemy wnioskować, że inflacja w 

wysokości 8% jest zgodna z oczekiwaną inflacją w wysokości 6%, gdy bezrobocie jest równe UB. 

• Ruch 2: Jeśli płace, a tym samym ceny, wzrosną o ponad 6%, krzywa AS będzie szybować w górę 

szybciej niż krzywa AD, co oznacza, że Y spadnie, a U wzrośnie. Musi to trwać, dopóki nie osiągniemy 

punktu C, w którym znów znajdujemy się w równowadze. 

Należy zauważyć, że w modelu keynesowskim SPC1 jest jedyną krzywą Phillipsa i jest ona ważna 

również w dłuższej perspektywie. W tym modelu nie ma „ruchu 2”. Gospodarka może pozostać w 

punkcie B z π = πw = πM = 6%, jeśli rząd tego sobie zażyczy. Gospodarka może powrócić do punktu A, 

stosując restrykcyjną politykę fiskalną i pieniężną. W tej sekcji oczekiwania inflacyjne nie zmieniły się, 

dopóki nie osiągnęliśmy punktu B. Ten wybór był raczej pedagogicznym wyborem, aby wyizolować i 

zbadać każde wydarzenie indywidualnie. W rzeczywistości bardziej prawdopodobne jest, że 

oczekiwania inflacyjne będą powoli rosły, gdy zaczniemy przechodzić od punktu A do punktu B wraz ze 

wzrostem inflacji w tym ruchu. Wówczas ruch od A do C będzie bardziej podobny do ruchu 3 na 

poniższym rysunku. Jeśli zmiana πM została ogłoszona przed faktyczną zmianą, możliwe jest, że πe 

natychmiast zmieniło się na 6% w punkcie A. Wtedy zobaczylibyśmy ruch 4 bezpośrednio z A do C (co 

jednak może zająć trochę czasu z powodu umowy o pracę). 

 

NAIRU 

Z neoklasycznej syntezy można wyciągnąć kolejny ważny wniosek. Aby utrzymać U poniżej UN, 

potrzebujesz rosnącej inflacji. Załóżmy, że pełne zatrudnienie jest zgodne z inflacją 4% w długim 

okresie. W modelu keynesowskim możemy utrzymać U poniżej UN, jeśli zaakceptujemy, że inflacja 

przekracza 4%. Inflacja, na przykład 7%, utrzyma U na czas nieokreślony poniżej UN . W syntezie 

neoklasycznej to nie zadziała. Jeśli chcemy utrzymać U poniżej UN, musimy zaakceptować coraz wyższą 

inflację. Aby utrzymać U o jedną jednostkę procentową poniżej UN, możemy potrzebować inflacji w 

wysokości 7% w pierwszym okresie, 9% w drugim okresie, a następnie 13% i tak dalej. Rysunek 15.3 

wyjaśni, dlaczego. W celu zmniejszenia bezrobocia poniżej UN stopa wzrostu pieniądza  podaż musi 

wzrosnąć (nieoczekiwanie). Jeśli nic więcej nie zostanie zrobione, U wróci do UN (teraz z wyższą 

inflacją). Aby utrzymać U poniżej UN, πM musi wzrastać wielokrotnie w przyspieszonym tempie. Tylko 

naturalna stopa bezrobocia, ONZ, jest zgodna z nie przyspieszającą inflacją, dlatego też stopa ta jest 

często nazywana NAIRU (stopa nieprzyspieszającej inflacji bezrobocia). 

Model SAS-LAS-AD syntezy neoklasycznej 

AS-AD w modelu keynesowskim i klasycznym 



Najpierw krótki przegląd modelu AS-AD zgodnie z modelem klasycznym i keynesowskim, gdy W jest 

stały i egzogeniczny. 

 

Zgodnie z modelem klasycznym zagregowana podaż jest niezależna od poziomu cen i równa 

potencjalnemu PKB. Potencjalny PKB to kwota wytworzona, gdy U = UN, a krzywa AS staje się linią 

poziomą przechodzącą przez YPOT. Krzywa AD w modelu klasycznym składa się z kombinacji Y i P, w 

których spełniona jest teoria wielkości M · V = P · Y. Zagregowany popyt jest równy zagregowanej 

podaży zgodnie z prawem Saya. W modelu klasycznym jeden zaczyna się od Y, a P znajduje się na 

krzywej AD. Jedyną funkcją krzywej AD w modelu klasycznym jest określenie poziomu ceny. Krzywa AD 

pochyla się w dół w modelu keynesowskim, podobnie jak w modelu klasycznym, ale interpretacja i 

przyczyna są zupełnie inne. W modelu keynesowskim zaczynasz od P i znajdujesz YD z krzywej AD. Tutaj 

krzywa AD obniża się w dół, ponieważ gdy P spada, R maleje, I wzrasta, a YD rośnie (patrz sekcja X). Inna 

różnica polega na tym, że na krzywą AD może mieć wpływ polityka fiskalna i pieniężna w modelu 

keynesowskim, ale nie w modelu klasycznym. W modelu keynesowskim krzywa AS jest pozioma dla 

niskiej wartości Y. W tym regionie krzywa AS określa P, podczas gdy krzywa AD określa PKB. Łączna 

podaż będzie równa sumie wymaganej przez odwrotne prawo Saya. W przypadku wyższych wartości Y 

potrzebujesz wyższych cen, aby stymulować agregację, a krzywa AS będzie opadać w górę. W tym 

regionie krzywe AS i AD jednocześnie określają P i Y. 

SAS, LAS i AD 

W syntezie neoklasycznej model keynesowski jest poprawny w krótkim okresie, natomiast (nieco 

zmodyfikowana wersja) model klasyczny ma zastosowanie w długim okresie. Dlatego musimy pogodzić 

analizę AS-AD tych modeli. W syntezie wprowadza się następujące pojęcia: 

• Długookresowa podaż kruszywa (LAS): Klasyczna krzywa AS (L dla długiej serii) 

• Zagregowana podaż krótkookresowa (SAS): Krzywa keynesowska AS (S dla krótkiego przebiegu) W 

syntezie należy zastosować krzywą keynesowską AD. Możemy łączyć SAS, LAS i AD na tym samym 

wykresie. 



 

Zaczynamy od narysowania ich w taki sposób, aby oba modele zgadzały się w wyznaczeniu Y, Y = YPOT. 

W syntezie odpowiada to równowadze długookresowej - Y nie ma tendencji do wzrostu lub 

zmniejszania. Należy pamiętać, że poziom ceny jest ustalany zgodnie z modelem keynesowskim 

zarówno w krótkim, jak i długim okresie (ponieważ używamy keynesowskiej krzywej AD). Nie ma 

jednak powodu, aby sądzić, że ten poziom cen jest zgodny z teorią ilości. Innymi słowy, klasyczna 

krzywa AD (niepokazana) może przecinać LAS na zupełnie innym P. Teoria ilości w poziomach nie musi 

zachowywać się w neoklasycznej syntezie ani w krótkim, ani w długim okresie. Jednak teoria ilości w 

stawkach (π = πM) musi utrzymać się na dłuższą metę. Dlatego twierdzenie, że synteza neoklasyczna 

sprowadza się do modelu klasycznego, nie jest całkowicie poprawne. 

Dynamika od krótkiego do długiego okresu 

Teraz opiszemy dynamikę od krótkiej do długiej w modelu LAS-SAS-AD. Aby uniknąć „przesuwania się” 

krzywych AS i AD, założymy, że πM = 0. Przypadek πM not 0 nie jest trudniejszy do analizy. Zaczynamy 

od analizy wzrostu stwardnienia rozsianego (πM wciąż wynosi zero - z wyjątkiem krótkiego momentu, 

gdy stwardnienie rozsiane rośnie, które, jak zakładamy, jest bardzo krótkie). Zaczynamy w 

długookresowej równowadze, jak na rycinie 15.6. Początkowo π = πw = πe = 0. 

 

1. Jesteśmy w punkcie początkowym A. 

2. Gdy MS rośnie, krzywa AD przesuwa się na zewnątrz od AD1 do AD2. 

3. Przechodzimy od punktu A do punktu B. Zwiększenie Y i zwiększenie P. 

4. Wraz ze wzrostem Y, U spada, a my przechodzimy do punktu B na SPK. 



5. W punkcie B SPK płace rosną. 

6. Gdy płace wzrosną, krzywa SAS przesunie się w górę. 

7. Kiedy krzywa SAS przesunie się w górę, Y spadnie, a U ponownie wzrośnie. Cofamy się wzdłuż SPK. 

8. Krzywa SAS musi nadal przesuwać się w górę, dopóki Y> YPOT. Zmieni się z SAS1 na SAS2 i przejdziemy 

do punktu C. Wróciliśmy do LAS i wróciliśmy do LPK. 

Ilekroć używasz do analizy neoklasycznej syntezy, powinieneś zacząć tak, jakbyś używał modelu 

keynesowskiego (z płacami egzogenicznymi). To daje wynik krótkoterminowy. Aby uzyskać wyniki 

długoterminowe, należy usunąć założenie dotyczące egzogenicznych wynagrodzeń. Niech płace się 

dostosują, abyś wrócił do LAS i LPC. 



Określanie kursu walutowego i model Mundella-Fleminga 

Otwarta gospodarka 

Jak dotąd nasz model określania kursu walutowego był bardzo prosty. Przyjęliśmy, że na krajowe stopy 

procentowe nie mają wpływu stopy procentowe zagraniczne. Tu rozpoczynamy od dokładniejszego 

przyjrzenia się temu założeniu (klasyczny model określania kursu walutowego). Następnie rozważany 

jest bardziej realistyczny model określania kursu walutowego. Na koniec omówimy model Mundell-

Fleminga (model MF). Model MF to model otwartej gospodarki. Takie modele muszą uwzględniać 

określenie kursu wymiany i jego wpływ na import i eksport. Zazwyczaj zakładają również, że kapitał 

może się swobodnie przepływać, a inwestycje będą płynąć do krajów, w których zwrot jest 

maksymalny. 

Model Mundella-Fleminga jest prawdopodobnie najprostszym spośród wielu modeli 

makroekonomicznych otwartej gospodarki. Model MF jest w zasadzie rozszerzeniem neoklasycznej 

syntezy o model dla kursu wymiany, który pozwala na swobodny przepływ kapitału. 

Reszta świata jako jeden kraj 

Większość modeli otwartej gospodarki traktuje resztę świata jako jeden kraj. W tych modelach 

skoncentrowano się na zagregowanym eksporcie i imporcie, a my jesteśmy mniej zainteresowani, z 

którymi konkretnymi krajami handlujemy. 

Ten sam argument dotyczy przepływów kapitałowych. W tych modelach reszta świata będzie miała 

jedną walutę, którą nazywamy walutą obcą. Dlatego istnieją tylko dwie waluty (obca i krajowa) i jeden 

kurs wymiany. 

Systemy kursów walutowych 

Dla otwartej gospodarki ważny jest stosowany system kursów walutowych. W rozdziale 2 omówiliśmy 

niektóre możliwe systemy. W prostych modelach brane są pod uwagę tylko dwa systemy: zmienny lub 

stały kurs walutowy. 

• W przypadku zmiennego kursu walutowego kurs walutowy określa się jako każdą cenę, to znaczy 

podaż i popyt. Bank centralny nigdy nie interweniuje na rynku. 

• Przy stałym kursie wymiany wymiana jest całkowicie stała. W rzeczywistości większość krajów o 

stałym kursie zezwala na wahania kursów walut w określonych granicach. Zmiany te są pomijane, a 

bank centralny zawsze będzie interweniował, aby utrzymać kurs wymiany na stałym poziomie. 

Klasyczny model wyznaczania kursu walutowego 

Klasyczny model określania kursu walutowego jest tym, którego używaliśmy do tej pory. W tej sekcji 

rozważymy podstawy tego modelu. 

Prawo jednej ceny 

Klasyczny model określania kursu walutowego oparty jest na prawie jednej ceny. Zgodnie z tym 

prawem w danym momencie może być tylko jedna cena za dany produkt. Na przykład złoto musi 

kosztować więcej lub tyle samo, gdziekolwiek je kupisz. Jeśli złoto byłoby sprzedawane za 30 000 USD 

za kilogram w Nowym Jorku i za 40 000 USD za kilogram w Chicago, byłbyś w stanie zarobić dużo 

pieniędzy, kupując złoto w Nowym Jorku i sprzedając je w Chicago. Pojawią się możliwości arbitrażu - 

możliwości zarabiania pieniędzy bez ryzyka. Złoto będzie transportowane z Nowego Jorku do Chicago, 



dopóki różnica cen nie zostanie wyeliminowana. Prawo jednej ceny nie musi być stosowane dokładnie 

z następujących powodów. 

• Koszty transportu: jeśli różnica w cenie jest mniejsza niż koszt transportu, różnica może pozostać. 

• Łatwość dostępu. Napój gazowany w sklepie spożywczym jest często droższy niż na supermarkecie. 

Płacisz nieco więcej za wygodę łatwego dostępu. 

• Interwencja rządu. Rząd może na przykład subsydiować energię elektryczną dla firm, stworzyć rynek 

z dwiema różnymi cenami tego samego towaru. 

W przypadku towarów i usług niezbywalnych różnica cen może być znacznie większa. Nawet jeśli cena 

strzyżenia jest znacznie wyższa w Chicago niż w Boise w stanie Idaho, nie ma silnych możliwości 

arbitrażowych, które usunie różnicę w cenie. 

PPP 

Jeśli zastosujemy prawo jednej ceny do towarów w różnych krajach, możemy uzyskać parytet siły 

nabywczej (PPP). Jeśli złoto jest sprzedawane w USA po cenie 30 000 USD za kilogram, a 1 euro kosztuje 

1,40 USD, możesz być całkiem pewien, że złoto będzie sprzedawane za około 30 000 USD / 1,4 ≈ 21 

400 euro za kilogram. Gdyby tak nie było, ponownie pojawiłyby się możliwości arbitrażu (chyba że 

istnieją ograniczenia w transporcie złota przez granice). Jeśli PF jest ceną towaru w obcym kraju, P jest 

ceną tego samego towaru w naszym kraju, a E jest kursem wymiany (krajowym / zagranicznym), 

wówczas PPP twierdzi, że 

P = PF∙E 

Indeks Big Mac 

Na podstawie PPP, The Economist regularnie publikuje „Indeks Big Maca”. PF jest wówczas ceną Big 

Maca w USA. W lutym 2009 r. PF wynosił średnio 3,54 USD, a E = 1,28 USD / euro. Według PPP Big Mac 

powinien kosztować 2,77 euro w strefie euro. W rzeczywistości kosztuje średnio 3,42 euro. 

Potrzebowalibyśmy kursu 3,54 / 3,42 = 1,04 USD / euro, aby PPP było całkowicie poprawne dla Big 

Maca. Według indeksu Big Mac, euro jest zawyżone o około 24% w stosunku do USD. Najdroższy Big 

Mac znajduje się jednak w Norwegii. Tutaj Big Mac kosztuje 5,79 USD na obecnej giełdzie stopa, co 

spowodowało przewartościowanie korony norweskiej o 63% 

Określenie kursu walutowego 

W PPP, PF i P oznaczają cenę krajową i zagraniczną danego towaru. Jeśli zamiast tego pozwolimy PF i P 

oznaczać poziomy cen, możemy wyprowadzić klasyczny model określania kursu walutowego, po prostu 

dzieląc obie strony w PPP przez E: 

E = P / PF 

Jeśli naszym krajem ojczystym jest Wielka Brytania, a koszyk towarów kosztuje 12,0 mln funtów 

brytyjskich (GBP), podczas gdy dokładnie ten sam koszyk kosztuje we Francji 14,1 mln euro, kurs 

walutowy, zgodnie z modelem klasycznym, powinien wynosić 0,851 GBP / EUR lub 1,175 EUR / GBP. 

Przeliczony właśnie przez nas kurs wymiany jest często nazywany kursem wymiany skorygowanym o 

siłę nabywczą. Gdyby to był faktyczny kurs wymiany, poziomy cen (w tej samej walucie) w obu krajach 

byłyby takie same. Kiedy porównaliśmy PKB na mieszkańca dla różnych krajów w sekcji 3.6, to po 

przeliczeniu PKB na tę samą walutę skorygowaliśmy siłę nabywczą. W krajach, w których PKB na 

mieszkańca jest bardzo różny, rzeczywisty kurs walutowy jest często bardzo odległy od skorygowanego 

o siłę nabywczą kursu walutowego. Poziom cen w krajach o wysokim PKB na mieszkańca jest na ogół 



wyższy niż poziom cen w krajach o niskim PKB na mieszkańca (w tej samej walucie). Często dotyczy to 

usług i towarów niezbywalnych, gdzie ceny najbardziej się różnią. 

Inflacja 

Jeśli poziom cen w kraju ojczystym i poziom cen zagranicznych nie ulegną zmianie, wówczas, zgodnie 

z klasycznym modelem ustalania kursu walutowego, E będzie stały. To samo dotyczy sytuacji, gdy P i 

PF rosną w tym samym tempie, to znaczy, jeśli kraj ojczysty ma taką samą inflację jak reszta świata: π 

= πF, gdzie πF to stopa inflacji za granicą. Jeśli jednak π> πF (P rośnie szybciej niż PF), wówczas E wzrośnie 

(nasza waluta straci na wartości). Na przykład, jeśli π = 8%, podczas gdy πF = 5%, P wzrasta o 8%, 

podczas gdy PF wzrasta o 5% w tym samym okresie. P / PF będzie wówczas 1,08 / 1,05 ≈ 1,03 razy 

większy niż stara wartość, to znaczy E wzrośnie o około 3%. Nasza waluta ulegnie amortyzacji o 3% w 

tym okresie. Jeśli πE jest tempem wzrostu kursu wymiany (kurs, który osłabia nasz kurs), model 

klasyczny przewiduje: 

πE ≈ π - πF 

Stopa amortyzacji jest (w przybliżeniu) równa różnicy inflacji między krajami. W zeszycie ćwiczeń 

pokazujemy, że dokładny związek wynosi 1 + πE = (1 + π) / (1 + πF) i różnica między tymi dwoma 

wynikami jest niewielka, jeśli wskaźnik inflacji nie jest zbyt wysoki. 

Różnice w inflacji przy stałych kursach wymiany 

Załóżmy, że mamy stały kurs wymiany z obcym krajem (resztą świata), ale mamy różne stopy inflacji. 

Powiedz, że πF = 0, a π = 10% - nasze ceny rosną o 10% rocznie (w naszej walucie), podczas gdy ceny 

zagraniczne są stabilne (w ich walucie). Jeśli kurs wymiany zostanie ustalony, towary wyprodukowane 

w kraju również wzrosną o 10% rocznie w obcym kraju. Ponieważ mają stabilne ceny, popyt na nasze 

towary będzie stale spadał. Również, ceny importowe w naszym kraju pozostaną niezmienione, ale 

ponieważ cena produktów krajowych wzrośnie o 10% rocznie, towary importowane będą coraz tańsze 

w porównaniu z krajowymi wytworzone towary i import wzrosną. Taka sytuacja jest na dłuższą metę 

nie do utrzymania - w końcu będziemy zmuszeni do dewaluacji naszej waluty. Aby utrzymać stały kurs 

wymiany między dwoma krajami, konieczne jest, aby kraje te miały tę samą inflację. 

Różnice w inflacji przy elastycznych kursach wymiany 

Przy elastycznych kursach walutowych nie ma takich ograniczeń - kraje mogą mieć różne stopy inflacji 

i nie ma problemu z handlem. Aby zobaczyć dlaczego, wyobraź sobie jeszcze raz, że πF = 0, podczas gdy 

π = 10% (rocznie), ale że πE = 10%, jak przewiduje model klasyczny. W naszym kraju inflacja wynosi 

10%, a nasza waluta traci każdego roku 10% swojej wartości. Powiedz, że Niemcy są naszym krajem 

ojczystym i że krajowa maszyna kosztuje 10 EUR (w milionach lub cokolwiek innego). W tym samym 

czasie komputer wyprodukowany za granicą kosztuje 4 USD. Obecnie kurs wymiany wynosi 0,711 EUR 

/ USD. Maszyna będzie wtedy kosztować 14,05 USD za granicą, podczas gdy komputer będzie 

kosztował 2,85 EUR w Niemczech. Rok później cena maszyny wzrosła w Niemczech do 11 EUR, a cena 

komputera się nie zmieniła. Ponadto euro straciło 10% (E wzrosło o 10%), a nowa stawka wynosi 0,783 

EUR / USD. Cena niemieckiej maszyny za granicą wynosi wciąż 14,05 USD (11 / 0,783) i nie wpłynie to 

na eksport. Ponadto cena komputera wyprodukowanego za granicą wzrosła w Niemczech do 3,13 EUR, 

co stanowi wzrost o dokładnie 10%. Ponieważ wszystkie pozostałe ceny wzrosną o 10% w Niemczech, 

import również się nie zmieni. Zauważamy, że przy elastycznych kursach walutowych, o ile kurs 

walutowy traci na wartości równej różnicy w stopach inflacji, możemy założyć, że zmiany poziomów 

cen i kursów walutowych nie mają wpływu na eksport i import. To właśnie założyliśmy do tej pory. 

Kurs wymiany 



Teraz uwzględniamy przepływy kapitału między krajami. Walutę obcą oznaczamy symbolem $, 

natomiast € oznacza walutę krajową. Pamiętaj, że kurs wymiany E to jednostki EUR, do których musimy 

dodać jedną jednostkę USD. Na przykład E = 0,8 EUR / USD oznacza, że 1 USD kosztuje 0,8 EUR. To z 

kolei oznacza, że 1 EUR kosztuje 1,25 USD. Należy pamiętać, że jeśli E jest kursem wymiany w EUR / $, 

wówczas 1 / E jest kursem wymiany w $ / €. 

Zasadniczo istnieją dwa powody sprzedaży lub zakupu waluty: 

• Handel i turystyka 

• Zagraniczna inwestycja 

Handel i turystyka 

Firmy krajowe, które importują towary z zagranicy, muszą zapłacić za towary za pomocą $. Ponieważ 

są wypłacane w €, będą musieli stale sprzedawać € i kupować $. Krajowe firmy importowe tworzą 

popyt na $. Ludzie  w naszym kraju, którzy odwiedzają zagraniczne kraje, również przyczyniają się do 

tego popytu. Firmy zagraniczne importujące towary z naszego kraju muszą zapłacić w euro. W ten 

sposób tworzą popyt na €. Ilekroć pojawi się zapotrzebowanie na €, podaż będzie równoczesna. 

Zagraniczni importerzy wytwarzają podaż w wysokości $ (zagraniczni turyści również przyczyniają się 

do tej podaży). Pamiętaj, że mimo iż zagraniczni importerzy płacą w $, wynik końcowy będzie taki sam. 

Jeśli krajowi eksporterzy otrzymają płatności w $, przyczynią się do podaży $, ponieważ ponoszą 

wydatki w €. 

Import tworzy popyt na $ 

Eksport tworzy podaż w wysokości $ 

Przepływy kapitału 

Kolejnym czynnikiem, który przyczynia się do popytu i podaży $ są przepływy kapitału. Jeśli ktoś w 

naszym kraju chce inwestować za granicą, musi najpierw kupić $, zwiększając w ten sposób popyt na 

$. W ten sam sposób cudzoziemcy, którzy chcą zainwestować w naszym kraju, muszą najpierw kupić € 

i przyczynią się do podaży $. Krajowe inwestycje zagraniczne zwiększają popyt na $. Inwestycje 

zagraniczne w naszym kraju zwiększają podaż $. 

Handel i kurs wymiany 

Zaczynamy od analizy wpływu E na eksport i import (X i Im). Wyobraź sobie najpierw, że E = 0,8 € / $. 

Produkt, który kosztuje 100 USD za granicą, kosztuje w naszym kraju 80 EUR (ignorując koszty 

transportu i inne czynniki wpływające na ważność PPP). Produkt krajowy o wartości 100 EUR kosztuje 

za granicą 125 USD. tak, że E wzrasta do 0,9 € / $ (wszystko inne to samo). € straciło na wartości lub 

zostało zdewaluowane i jest teraz słabsze w stosunku do $. Dobra o wartości 100 USD w naszym kraju 

kosztują teraz 90 EUR. Towary wyprodukowane za granicą stały się w naszym kraju droższe, a import 

spadnie. Dobra o wartości 100 EUR będą teraz kosztować 111 USD za granicą. 

Towary wytwarzane w kraju stały się tańsze za granicą, a eksport wzrośnie. Amortyzacja lub dewaluacja 

(E w górę = słabsza waluta): X zwiększa się, Im maleje Aprecjacja lub przeszacowanie (E w dół = silniejsza 

waluta): X maleje, Im wzrasta To prawda, jeśli wszystko inne jest takie samo, ważna kwalifikacja, którą 

wkrótce zobaczymy . 

 Inwestycje i kurs walutowy 



Kiedy inwestujesz pieniądze za granicą, ważny jest przyszły kurs wymiany w momencie, gdy chcesz 

przelać środki z powrotem do swojego kraju. Powiedzmy na przykład, że inwestujesz 1 mln EUR w 

obcym kraju przy oprocentowaniu 10%. Kiedy dokonujesz inwestycji, E = 0,8 € / $, co oznacza, że 

inwestujesz 1,25 miliona USD. Po roku kwota ta wzrosła do 1,375 mln USD. Jeśli kurs wymiany jest taki 

sam rok później, kwota ta wynosi 1,1 miliona EUR, a zwrot wynosi 10%. Jeśli jednak nasza waluta się 

umocni, a E = 0,4 EUR / USD, kwota 1,375 mln USD da Ci tylko 0,55 mln EUR, a stracisz 45% swojej 

inwestycji! Z drugiej strony, jeśli € osłabnie, a E = 1,6 € / $ rok później, otrzymasz teraz 2,2 miliona euro, 

co oznacza niezły zwrot w wysokości 120%. Na podstawie tego przykładu możemy dowiedzieć się, w 

jaki sposób E wpływa na przepływy kapitału. Załóżmy, że oczekiwany kurs wymiany za rok będzie 

wynosił 0,8 € / $. Jeśli E = 0,8 € / $ dzisiaj, nie oczekujemy ani zyskać, ani stracić na zmianach kursów 

walutowych z inwestycji w ciągu następnego roku. Jeśli E wzrośnie dzisiaj do 0,9 € / $, podczas gdy 

oczekiwany kurs walutowy pozostanie na poziomie 0,8 € / $, ci, którzy chcą inwestować za granicą 

przez rok, będą oczekiwać straty walutowej (kupują $ za 0,9 € i mogą spodziewać się sprzedaży rok 

później za 0,8 €). Jednocześnie cudzoziemcy inwestujący w naszym kraju mogą spodziewać się zysków 

z oczekiwanej zmiany kursu walutowego. Gdy obecny E wzrośnie (z ustalonym przyszłym E), 

inwestowanie za granicą będzie mniej atrakcyjne, a inwestycje w naszym kraju będą bardziej 

atrakcyjne.  

Eup = słabsza waluta: mniej inwestycji za granicą, więcej inwestycji w naszym kraju 

Edown = silniejsza waluta: więcej inwestycji za granicą, mniej w naszym kraju Ponownie zakłada to, że 

wszystko inne jest takie samo (w szczególności oczekiwany przyszły kurs walutowy). 

Podaż i popyt na walutę obcą 

Podaż i popyt na obcą walutę oznaczamy przez  S$  i D$. S$ będzie zależeć dodatnio od E, a D$ będzie 

ujemnie od E. Powód jest następujący: 

1. Gdy wzrost E (słabsza waluta) wzrośnie eksport, import spadnie, inwestycje zagraniczne spadną, a 

inwestycje w naszym kraju wzrosną. 

2. Zwiększenie eksportu zwiększy podaż o $ (wzrost S$) 

3. Zmniejszenie importu zmniejszy popyt na $ (spadek o D$) 

4. Więcej inwestycji w naszym kraju zwiększy podaż o $ (wzrost S$) 

5. Mniej inwestycji za granicą zmniejszy popyt na $ (spadek D$) 

Przy całkowicie zmiennym kursie walutowym kurs walutowy określa się w taki sam sposób, jak każdą 

inną cenę 

 



E* to kurs równowagi, kurs, w którym S$ jest równe D$. Jeśli rynek walutowy jest wolnym rynkiem, E 

będzie równe E*. Przy stałym kursie walutowym bank centralny musi się do tego przygotować kupować 

i sprzedawać walutę po z góry określonym kursie wymiany. 

Czynniki wpływające na E* 

Duża liczba czynników może wpływać na E*. Kilka przykładów: 

• Wyższy wzrost wydajności krajowej. Spowodowałoby to, że produkty krajowe byłyby tańsze, a popyt 

na euro wzrósłby. Zwiększyłoby to podaż $ i E* spadłoby (silniejsza waluta). 

• Wyższa inflacja krajowa. To spowodowałoby, że produkty krajowe byłyby droższe, a waluta krajowa 

straciłaby na wartości. 

• Wyższe krajowe stopy procentowe. Zwiększy to popyt na euro, a waluta umocni się. 

Model Mundella-Fleminga 

Jednym z głównych założeń w modelu MF jest założenie parytetu stóp procentowych. Zaczynamy od 

wyjaśnienia tego założenia. 

Stopy procentowe w tym samym obszarze walutowym 

Obszar walutowy to obszar geograficzny, w którym używana jest ta sama waluta. Wielka Brytania jest 

jednym z przykładów strefy walutowej, a wszystkie kraje używające euro są drugim (na przykład 

Francja nie jest strefą walutową, ponieważ używają euro). W obszarze walutowym w pewnym 

momencie geograficznym nie może być znaczących różnic w stopie procentowej. Przy dużych różnicach 

istniałyby możliwości arbitrażu (argument jest podobny do prawa jednej ceny). Gdyby można było 

pożyczać / pożyczać oprocentowanie 6% / 5% w Paryżu i oprocentowanie 4% / 3% w Atenach, można 

stać się bardzo zamożnym. 

Stopy procentowe między obszarami walutowymi 

Pomiędzy obszarami walutowymi nie jest to takie proste. Nawet jeśli możesz pożyczyć na 4% w jednym 

obszarze i pożyczyć w 5% w innym, nie możesz być pewien, że osiągniesz zysk. Powodem jest 

oczywiście to, że kurs walutowy może ulec zmianie, a zyski wynikające z różnicy stóp procentowych 

tracisz na skutek zmian kursu walutowego. Jeśli jednak w jakiś sposób wiesz, że kurs walutowy będzie 

taki sam w przyszłości, stopy procentowe będą musiały być takie same. Ale nawet przy stałych kursach 

wymiany nie możesz tego wiedzieć na pewno, ponieważ kursy walut mogą być dewaluowane lub 

przeszacowywane. 

Oczekiwana amortyzacja 

Aby obliczyć związek między krajową stopą procentową R a zagraniczną stopą procentową RU, 

wprowadzamy pojęcie oczekiwanej amortyzacji: πE
e. Oczekiwana amortyzacja wskazuje, ile inwestorzy 

oczekują utraty waluty krajowej w stosunku do waluty obcej w danym okresie. 

Na przykład, jeśli E = 0,8 € / $ dzisiaj i oczekuje się, że E = 1 € / $ w ciągu jednego roku, oczekiwana 

amortyzacja wynosi 25%, πE
e. = 0,25. Jeśli oczekujesz wzrostu wartości, powiedzmy 10%, piszemy πE

e. 

= –0,1. 

Parytet stóp procentowych 

Ważnym założeniem w modelu Mundell-Fleminga jest założenie parytetu stóp procentowych: 

R ≈ RU + πE
e 



Krajowa stopa procentowa powinna być w przybliżeniu równa stopie zagranicznej powiększonej o 

oczekiwaną amortyzację. Jeśli zagraniczna roczna stopa procentowa wynosi 3% i oczekujesz, że nasza 

waluta straci 2% na walutę obcą, to zgodnie z parytetem stóp procentowych krajowa roczna stopa 

procentowa powinna wynosić około 5%. Dokładny wynik to 1 + R = (1 + RU) (1 + πE
e) lub R = 5,06%. 

Parytet stóp procentowych można uzasadnić za pomocą argumentów arbitrażowych. Jeśli utrzyma się 

parytet stóp procentowych, oczekiwany zwrot za granicę będzie taki sam, jak zwrot z kraju i nie będzie 

znacznych przepływów kapitału w obie strony. 

Powiedz jeszcze raz, że R = 5%, RU = 3%, πE
e = 2% i E = 0,8 € / $ początkowo. Jeśli zainwestujesz 1000 

w strefie euro, masz 1050 po 1 roku. Jeśli zainwestujesz je za granicą, zainwestujesz 1250 USD. Przy 3% 

masz 1277,5 $ rocznie później. Jeśli rzeczywista amortyzacja jest równa oczekiwanej, E = 0,816 rok 

później. 1287,5 USD według stawki 0,816 € / $ jest w przybliżeniu równe 1050. Należy pamiętać, że 

rzeczywista stopa zwrotu może być różna w poszczególnych krajach, jeśli rzeczywista amortyzacja różni 

się oczekiwana amortyzacja. Jednak dopóki oczekiwane zwroty są takie same, nie będzie większych 

zmian wpływających na bieżący kurs walutowy. 

Modelowanie oczekiwanej amortyzacji 

Pełne rozszerzenie neoklasycznej syntezy na otwartą gospodarkę nie jest proste. Główny powód tego 

jest taki , że potrzebujemy modelu, w jaki sposób powstają oczekiwania dotyczące kursu walutowego. 

Proste rozwiązanie problemu jest założenie, że oczekiwania są egzogeniczne. W bardziej 

zaawansowanych modelach oczekiwania są spełnione endogenny. Na szczęście prosty model z 

egzogenicznymi oczekiwaniami prowadzi do podobnych wyników do bardziej złożonych modeli z 

endogennymi oczekiwaniami. Zakładamy, że πE
e = 0, jeżeli kurs wymiany jest stały. W praktyce oznacza 

to, że nie oczekujemy żadnych dewaluacje lub przeszacowania. Z πE
e = 0, R = RF. 

Zakładamy, że πE
e = π - πF na dłuższą metę, jeśli kurs wymiany jest elastyczny. Jeśli inflacja krajowa jest 

o 4% wyższa niż reszta śwata, spodziewamy się 4% deprecjacji kursu walutowego. W krótkim okresie 

czasu πE
e zakłada się, że jest stały (i równy różnicy inflacji w ostatnim okresie). Jeśli nasz kraj jest mały 

w stosunku do reszty świata (zagraniczny kraj), uzasadnione jest założenie, że RF jest określane tak, 

jakby zagraniczny „kraj” był zamkniętą gospodarką, podczas gdy RF ma wpływ na naszą stopę 

procentową. Przy stałych kursach wymiany nasze oprocentowanie jest po prostu równe światowej 

stopie procentowej. Przy elastycznym kursie wymiany nasze oprocentowanie jest równe światowej 

stopie procentowej powiększonej lub pomniejszonej o określoną stałą (πE
e) 

Model IS-LM przy stałych kursach wymiany 

Przy stałych kursach wymiany podaje się R. Możemy to zilustrować, rysując nową krzywą na diagramie 

IS-LM, zwaną krzywą FE (FE for Foreign Exchange). 



 

Narysowaliśmy schemat w taki sposób, że krzywa IS przecina krzywą LM przy dokładnie „prawidłowej” 

stopie procentowej R = RU. To nie przypadek - opiszemy, dlaczego krzywa IS musi przecinać krzywą LM 

z dokładnie tą stopą procentową. Zacznijmy od analizy tego, co się stanie, gdy stwardnienie rozsiane 

wzrośnie, gdy początkowo znajdziemy się w równowadze (z powiedzmy πM = π = 0). 

1. Krzywa LM przesuwa się na zewnątrz z LM1 do LM2. Przenosimy się z A do B. 

2. Y spada, a R spada. Teraz R < RF i wzrost zapotrzebowania na walutę obcą. 

3. Nasza waluta traci na wartości i bank centralny musi interweniować. Sprzedadzą obcą walutę i kupią 

walutę krajową, co zmniejszy rezerwy walutowe. 

4. Kiedy kupią walutę krajową, Ms upadnie. LM2 przesuwa się z powrotem w kierunku LM1, a proces 

będzie kontynuowany, aż R ponownie będzie równy RF, LM2 powróci do LM1 i wrócimy do punktu A. 

Polityka pieniężna nie ma wpływu, gdy kurs wymiany jest ustalony zgodnie z modelem MF. Jednak, jak 

zobaczymy w zeszycie, polityka fiskalna będzie działać. Polityka fiskalna faktycznie będzie działać lepiej 

w gospodarce otwartej niż w gospodarce zamkniętej. W rzeczywistości wyniki nie są tak czarno-białe. 

Zamiast tego należy dojść do wniosku, że polityka pieniężna jest mniej skuteczna przy stałym kursie 

wymiany - nie że jest całkowicie nieskuteczna. 

Model IS-LM z elastycznymi kursami wymiany 

Przy elastycznych kursach walutowych musimy również wziąć pod uwagę oczekiwaną amortyzację, R 

= RF + πE
e. Ponieważ zakłada się, że πE

e jest egzogeniczny, krzywa FE jest nadal pozioma. 

 



W tym przypadku analizujemy, co się stanie, gdy G wzrośnie z początkowej równowagi (ponownie πM 

= π = 0). 

1. Krzywa IS przesuwa się na zewnątrz z IS1 do IS2. Przenosimy się z A do B. 

2. Wzrasta Y, a R rośnie. Teraz R > RF + πE
e i podaż obcych walut rośnie (cudzoziemcy będą chcieli kupić 

naszą walutę i inwestować w naszym kraju). 

3. Ponieważ mamy elastyczny kurs walutowy, bank centralny nie będzie interweniował, a waluta 

krajowa zyska na wartości. 

4. Kiedy waluta krajowa umocni się, eksport spadnie, a import wzrośnie. Spowoduje to przesunięcie 

krzywej IS2 z powrotem w kierunku IS1. Kurs wymiany będzie nadal umacniał się, dopóki R> RF + πE
e, 

saldo wymiany będzie się nadal pogarszać, dopóki R ponownie nie będzie równe RF + πE
e, a IS2 wróci 

do IS1. 

Polityka fiskalna nie ma wpływu na elastyczne kursy walut zgodnie z modelem MF. Każda próba 

stymulowania gospodarki krajowej odniesie sukces jedynie w stymulowaniu gospodarki zagranicznej. 

Jednak, jak zobaczymy w zeszycie, polityka pieniężna będzie działać (i w tym przypadku lepiej niż w 

zamkniętej gospodarce). 
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